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Förord

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet. Alla internationella jäm förel ser  
visar det. Denna skrift är framtagen för att beskriva de Nationella Kvalitets-
registren och hur de är delaktiga i skapandet av den svenska sjukvårdens goda 
resultat. Den innehåller exempel som illustrerar hur registren på olika sätt 
bidrar till att för bättra vård och omsorg för patienten, eller vårdtagaren. De 
åtta, av dagens drygt 70, register som presenteras är utvalda för att visa hur 
mångfasetterade och olika kvali tets registren är. För den icke insatta kan själva 
namnet kvalitetsregister leda tankarna till tung statistik och databashantering 
och inte till det moderna verk tyg de utgör för att åstadkomma bättre kvalitet 
för patienten. 

Grundtanken är att oavsett vem det är som tillhandahåller vård så behöver 
man ta reda på sina resultat, följa dem över tid och jämföra dem med andra 
liknande verksamheter. Men att ta reda på resultaten är inte nog. Utöver detta 
behövs också kunskap om hur man arbetar med att förändra och förbättra 
verksamheter. Kvalitetsregistren utgör ett stöd för detta arbete och de kan skapa 
förändringstryck då resultat publiceras öppet. De utgör också en plattform för 
de professionella grupperna att samarbeta och att ta reda på vad som är god 
vård, inte bara ur vårdens perspektiv utan även ur patientens. Den insamlade 
informationen är också ett viktigt underlag för forskning inom svensk hälso- 
och sjukvård och omsorg.        

Texterna till skriften är framtagna av Marita Zackrisson, som är en utom-
stående skribent utan förkunskaper om Nationella Kvalitetsregister. Syftet var 
att se kvalitetsregistren med nya ögon och vi vill tacka henne för engagemanget 
i arbetet.  

Tove Gemzell, Bodil Klintberg och Roger Molin på Sveriges Kommuner 
och Landsting har medverkat i produktionen av denna skrift. Vi vill också 
tacka de intervjuade registerrepresentanterna för deras beredvillighet att 
berätta om de register de driver; Gunnar Hägglund, Soffia Gudbjörnsdottir, 
Göran Garellick, Mats Lundström, Joakim Edvinsson, Pär Nordin, Staffan 
Lindblad och Ami Hommel. 

För mer utförlig information om de Nationella Kvalitetsregistren finns 
skriften Nationella Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården 2010; ISBN: 
978-91-7164-550-0, som även kan laddas ner på www.kvalitetsregister.se.
    

Stockholm september 2010

Göran Stiernstedt
Direktör för Avdelningen för vård och omsorg

 Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet och trygghet för varje patient
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Svensk hälso- och sjukvård är bland den bästa i hela världen. Forskning, kompetens, 
erfarenhet, tålamod, ambitioner och kraftansträngningar ligger förstås till grund för  
den kvalitet, säkerhet och trygghet svensk sjukvård kan utlova. För att bibehålla den 
goda kvaliteten behövs ständig utveckling och förbättringsarbete.

I det sammanhanget har satsningen på Nationella Kvalitetsregister visat sig vara 
särskilt lyckosam.

Under mer än 30 år har de Nationella Kvalitetsre-
gistren spelat en stor roll inom svensk hälso- och 
sjukvård. Till skillnad från de system som haft sin 
utgångspunkt i ekonomi och administration, är de 
Nationella Kvalitetsregistren fokuserade på de re-
sultat som gör skillnad för patienten. 

I Sverige finns idag omkring 70 Nationella Kvali-
tetsregister. Gemensamt för dessa är ambitionen att 
öka kvaliteten genom att utifrån varje enskild patient 
registrera problem, åtgärder och resultat. 

Återkoppling om hur det går för patienten

Varje kvalitetsregistergrupp upprättar de mätpunk-
ter och de återrapporteringsfunktioner som man an-
ser vara viktiga för att kunna påvisa goda och mindre 
goda resultat för respektive patientgrupp. Kvaliteten 

och tillförlitligheten i resultaten är förstås beroende 
av att så många som möjligt deltar i registreringen. 
Glädjande är att många kvalitetsregister har hög 
täckningsgrad, där både medarbetare på kliniker och 
patienter är delaktiga i att registrera. 

Redovisa resultat öppet

Utvecklingen och den förhöjda kvaliteten har med 
all tydlighet följt i kvalitetsregistrens spår. De re-
gister som har några år på nacken kan redovisa att 
arbetet medfört förbättringar som troligen hade 
uteblivit utan registren. 

De framgångar som rapporteras årligen beror till 
stor del på att registren med hög täckningsgrad redo-
visar sina egna resultat öppet. Allt från omfattande 
insatser till detaljer i en vårdprocess har kunnat 

Kvalitet som når ända 
fram till patienterna
– Nationella Kvalitetsregister för att 
utveckla, stärka och bibehålla kvaliteten 
i svensk hälso- och sjukvård

Kvalitet och trygghet för varje patient

skl_mag_A4.indd   6 10-10-04   19.09.06



7

jämföras mellan olika kliniker och landsting, varvid 
man kunnat göra upptäckter som lett till positiva 
förändringar. 

Till vinst för patienterna

Tack vare de Nationella Kvalitetsregistren har 
många människor gått från sjuka till friska, från 
rörelsehindrade till ett liv med hög kvalitet, från 
sjukskrivning och förtidspension till ett givande ar-
betsliv. Patienters rikare liv är förstås en stor vinst 
i sig, som i nästa steg leder till en positiv utveckling 
sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Kvalitet och trygghet för varje patient

Fakta, Nationella 
Kvalitetsregister: 

70 register•	

Ger löpande återkoppling om •	
hur det går för patienten

Innehåller problem, åtgärder •	
och resultat

Varje register är unikt och •	
utgår från verksamheten

Genererar underlag för •	
jämförelser
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patienter som har fått önskat resultat, vilket är en 
fundamental skillnad. Att många register har leve-
rerat data till skriften ”Öppna jämförelser”; som 
öppet visar/jämför landstingens resultat på olika 
områden, har ytterligare förstärkt detta.

Hur hoppas du att arbetet med kvalitetsregistren 
utvecklas under de närmaste åren?
Vi har tagit fram en vision för kvalitetsregister-
arbetet som lyder:

”Nationella Kvalitetsregister och 
kompetenscentra utgör ett heltäckande 
kunskapssystem som aktivt används på  
alla nivåer för löpande lärande, förbättring, 
ledning och styrning av all vård- och 
omsorgsverksamhet.”

Vi hoppas alltså att registren i framtiden kommer 
att användas ännu mer, och av alla som arbetar i 
vården, för att patienterna ska få en bättre och bätt-
re vård. Det ska komma in som en naturlig del redan 
i personalens grundutbildningar och det ska vara 
självklart att man inom ordinarie vårdverksamhet 
måste ha tid och möjligheter att analysera sina re-
sultat och förbättra dem.  

Bodil Klintberg, samordnare för Nationella Kvalitetsregister,  
Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet och trygghet för varje patient

Vilka huvudsakliga syften har de  
Nationella Kvalitetsregistren?
Det övergripande syftet är att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. 
Enklare uttryckt handlar det om att ta reda på hur det  
går för patienten, inte bara ur sjukvårdspersonalens 
perspektiv utan även ur patientens perspektiv. Den 
informationen hjälper sedan till att skapa en bättre
kvalitet på vården. 

Dels kan man för den egna kliniken identifiera 
förbättringsmöjligheter, dels får man i registret 
som helhet snabbt reda på vilka insatta åtgärder 
och behandlingar som ger bra eller dåliga resultat 
för olika patientgrupper. Det gör dessutom att re-
gistren är oerhört användbara för forskning. 

Hur har de Nationella Kvalitetsregistren byggts 
upp under åren?
Initiativet har kommit från professionerna. Det 
första kvalitetsregistret i Sverige, knäplastikregist-
ret, startade 1975.

Flera register startades efter det av initierade per-
soner inom professionerna, men det var först i början 
av 90-talet  som det dåvarande Landstingsförbundet 
och Socialstyrelsen gick ihop för att ytterligare stödja 
registerutvecklingen.

Registren har sedan dess utvecklats i något som 
vi kallar för ett decentraliserat system, där initiati-
vet och ansvaret för utvecklingen av registren fort-
farande ligger hos de professionella grupperingarna.

Fram till idag (2010) har cirka 70 Nationella Kva-
litetsregister tillkommit. Utöver detta finns ett stort 
antal lokala, regionala och nationella kvalitetsregis-
ter som inte granskas och får stöd inom ramen för 
Nationella Kvalitetsregister.

På vilket sätt har de Nationella Kvalitetsregistren 
bidragit till att bibehålla och höja kvaliteten inom 
svensk vård och omsorg?
Det finns många olika konkreta exempel på detta, 
men ett övergripande är nog att registren har bi-
dragit till ett annat tankesätt inom hälso- och sjuk-
vården. Nu har det blivit mer självklart att man 
måste ta reda på sina egna resultat; och med resul-
tat menar man inte antal operationer utan antal 

Fyra frågor och svar om de  
Nationella Kvalitetsregistren
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Det är varje del som skapar helheten. Kanske gäller det i synnerhet de Nationella Kva-
litetsregistren. Den framgång som registren bidragit till behöver tillskrivas de eldsjälar 
som initierat och drivit respektive register. Engagemang tillsammans med kunskap, driv-
kraft och möjligheten att bygga upp registret på det sätt man inom professionerna anser 
vara bäst har genererat hundratals anmärkningsvärda resultat. Samtliga unika.

Varje kvalitetsregister har sina egna syften och ar-
betssätt som utgår från den aktuella patientgrup-
pen. Några mäter resultat med målsättningen att 
skaffa kunskap om vilka tekniker och material som 
är de bästa. Andra mäter med patientens vardag som 
utgångspunkt för att få en tydlig bild av hur patien-
tens levnadsvanor tillsammans med insatta åtgärder 

Varje register är unikt och har  
vuxit fram i professionerna

påverkar uppkomsten och fortskridandet av sjukdo-
men. Vissa register behöver bara några enstaka mät-
punkter, medan andra har över trettio mätpunkter 
för att de ska nå önskvärt resultat. Möjligheten att 
bygga upp registren på detta individuella sätt ger 
olika resultat. Här följer några resultat i korthet.

Kvalitetsregister Syfte Exempel på resultat

Swedeheart Stödja kontinuerligt för-
bättringsarbete av akut 
kranskärlssjukdom och 
hjärtinterventioner.

Bidra till minskad dödlighet 
och sjuklighet hos patienten.

Öka kostnadseffektiviteten.

Minskade komplikationer och dödlighet samt kortare vårdtider över 
åren trots att patienterna blivit äldre
och har fler riskfaktorer.

Regionala skillnader i den akuta kranskärlssjukvården har minskat.

Riks-Stroke Bidra till att strokesjukvår-
den håller en hög och jämn 
kvalitet över hela landet.

Kvaliteten har ökat markant genom att registret genomlyst stroke-
sjukvården och återinfört data om processer och utfall till verksam-
heterna.

Skillnaderna mellan sjukhusen har reducerats.

Andelen missnöjda patienter har minskat.

Svenska 
korsbandsregistret

Kunna värdera resultatet 
av de olika kirurgiska meto-
derna på ett tidigt stadium 
och optimera behandlingen.

Patienterna har förbättrat sin knäfunktion signifikant med kors-
bandsrekonstruktion och böjseneimplantat.

Patientens förbättring kvarstår två år efter rekonstruktion.

Användningen av böjsenor som implantat har ökat från 83 procent 
till 92 procent på tre år.

Svenska
Palliativregistret

Successivt förbättra vården 
i livets slutskede, oavsett 
vårdgivare. 

Ökad medvetenhet om ett palliativt vårdinnehåll bland all sjukvårds-
personal.

Registret har påvisat att  behoven är likartade för alla sista tiden i 
livet, oavsett grundsjukdom.

Allt fler exempel på att man tagit ett samlat grepp på symptomskatt-
ning, ordinationer och tillgång till läkemedel i samtliga kommunala 
boendeformer.

Svenska Rektalcan-
cerregistret

Studera på vilket sätt 
kirurgin vid rektalcancer 
ytterligare kan förbättras för 
att förbättra situationen för 
patienterna.

Lokalrecidivfrekvensen har minskat från 50 procent till mindre än 8 
procent. 

Cancerspecifik överlevnad har ökat från 45 procent till nära 60 procent.

Kvalitet och trygghet för varje patient
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Ett barn med celebral pares (CP), har sedan länge sammankopplats med svåra fysiska 
komplikationer och rörelsehinder som en följd av tillståndet. Höftluxation (höften är ur 
led) och skolios (krökt ryggrad) har varit vanligt hos dessa barn – något som kvalitets-
registret CPUP ändrat på. 
  De förändringar och förbättringar som genomförts tack vare registret har gett såväl 
barnen som deras familjer helt nya möjligheter att leva ett långt mer normalt liv, med 
bibehållen livskvalitet.

Vården av barn med celebral pares har alltid fung-
erat bra. Det stora problemet, som man lyfte fram 
i början 1990-talet, var att man upptäckte problem 
hos barnen alldeles för sent, till stor del på grund av 
att det inte existerade någon standardiserad upp-
följning på den tiden. Man samlade då alla inblan-
dade inom professionen med ambitionen att skapa 
en form för uppföljning, som man i sin tur hoppades 
skulle leda till förbättringar för barnen.

Fantastiska resultat 

Resultaten är slående. Av de omkring 2 300 barn som 
ingår i registret idag har enbart tre drabbats av höft-
luxation, då höften går ur led – till skillnad från de tio 
procent som drabbades tidigare. Också uppkomsten 
av skolios och svåra kontrakturer har minskat dra-
matiskt, med 60 respektive 70 procent.

De stora förbättringar CPUP kunnat bidra till 
har givit barnen och deras familjer helt nya förut-
sättningar. Högre grad av rörlighet och färre ope-
rationer ökar förstås livskvaliteten markant. Dess-
utom har CPUP gett föräldrarna större inblick och 
kunskap om CP och på vilket sätt man kan bemöta 
de bekymmer som uppstår.

– Som ett delprojekt har man på flera ställen ska-
pat uppföljningsveckor för barn med CP och deras 
familjer. Under dessa dagar koncentrerar man sig 
på habilitering samtidigt som familjerna får träffa 
varandra och dela upplevelser tillsammans, berät-
tar Gunnar Hägglund, registerhållare för CPUP. 
Dessutom blir själva arbetet successivt bättre och 
bättre, vars resultat inte minst visar sig i att famil-
jerna uppger att de känner sig trygga. De vet att bar-
net blir kontrollerat regelbundet, att inget glöms 
bort, berättar han vidare.

Alla är med 

Stor del av framgången beror på att CPUP har blivit 
så spritt över landet. I princip alla är med, vilket är 
en grogrund till de fantastiska resultaten.

– Vården av barnen utvecklas hela tiden, till följd av 
att vi nu följer barnen på ett standardiserat sätt över 
hela landet. Vi kan tack vare det jämföra och utvär-
dera alla resultat sinsemellan. På så sätt ser vi både de 
goda och de mindre bra resultaten och kan genomföra 
nödvändiga och givande förändringar. Det utvecklar 
oss hela tiden, menar Gunnar Hägglund.

Livskvalitet för 
hela familjen

CPUP –  Uppföl jn ingsprogram för  barn med celebra l  pares

CPUP – Uppföljningsprogram för barn med celebral pares
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Omtalat över hela världen

Tack vare CPUP handlar vården av barn med CP 
idag om att arbeta preventivt för att förhindra upp-
komsten av de annars vanliga komplikationerna.

– Eftersom vi följer barnets utveckling över tid 
samlar vi in data som är till nytta för barnet själv. 
Vårt arbetssätt har blivit ett arbetsinstrument som 
givit glädjande resultat, säger Gunnar Hägglund.

Utifrån de framgångar som setts i Sverige har 
omvärlden visat ett stort intresse. I Norge och Dan-
mark finns redan register. I Tyskland, Holland och 
Skottland initieras uppföljning enligt den modell 
CPUP arbetat fram.

– CPUP är omtalat över hela världen. Intressenter 
och verksamma inom detta område menar att alla 
länder bör ha ett liknande program för att förhindra 
höftluxationer hos barn med CP.

Föräldraundersökning

Under våren 2010 genomfördes en enkätundersök-
ning för att kartlägga föräldrarnas inställning till 
CPUP. 355 slumpmässigt utvalda föräldrar till barn 
och ungdomar i CPUP ombads värdera ett antal på-
ståenden. 

Följande påståenden 
bedömdes av föräldrarna: 

Jag har fått bra information 1. 
om CPUP 

CPUP bidrar till att mitt barn 2. 
får rätt behandling i rätt tid

CPUP medför att jag lärt mig 3. 
mer om CP än jag annars 
skulle gjort 

Jag tror att CPUP bidrar 4. 
till att barn med CP får lika 
behandling oavsett bostadsort

CPUP underlättar 5. 
uppföljningen av barn med CP

CPUP bidrar positivt till 6. 
samarbete mellan familjen 
och olika specialister

CPUP leder till onödigt många 7. 
undersökningar av barnet  

CPUP medför att det 8. 
blir för lite tid till andra 
problemställningar som inte 
har med CPUP att göra 

Jag hade sagt nej till att 9. 
medverka i CPUP om jag blev 
tillfrågad i dag

CPUP – Uppföljningsprogram för barn med celebral pares
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Fortsätta inspirera till delaktighet

I nästa steg hoppas Gunnar Hägglund att man också ska 
kunna följa upp de patienter som varit med från början. 

– Vi arbetar just nu med ett projekt som ger oss möj-
ligheten att göra uppföljningar av patienter i vuxenlivet. 
De är 20 år idag och det är förstås intressant att få in-
blick i hur livet för dessa har utvecklats.

  Framför allt handlar framtiden om att fortsätta in-
spirera till delaktighet.

– Vi har hållit på i 15 år. Många medarbetare har ald-
rig varit med om  något annat, och kanske ser de inte för-
delarna på samma sätt som vi som vet hur det såg ut från 
början, tror Gunnar Hägglund. Men genom att fortsätta 
med den så viktiga återkopplingen, informationssprid-
ningen och våra återkommande CPUP-dagar hoppas vi 
att alla också fortsättningsvis ska vara delaktiga.
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När man inser att den nya familjemedlemmen är annorlunda. När den lilla tjejen eller kil-
len inte följer den utvecklingskurva som anses normal, eller misstanke om hjärnskada dy-
ker upp. När man får veta att det som är annorlunda är en CP-skada …

Henrik, som nu är åtta år, var bara ett par veckor gammal när mamma Annika Windahl 
Pontén och pappa Lars Pontén förstod att något var annorlunda med deras nyfödde. En tid 
av omvälvande känslor följde. Från lycka och djup tacksamhet över ännu ett barn, för att i 
nästa stund känna chock, sorg och ilska. Från övertygelsen om att allt kommer att bli bra 
till att det inte kommer att fungera alls …

Många är inblandade i Henriks och hans familjs utveckling och habilitering. Inte minst 
CPUP.

– Det var inte bara nattsvart när vi förstod, berättar 
Annika Windahl Pontén, mamma till Henrik Pontén. 
Väldigt mycket var ju faktiskt som när vi fick våra 
tidigare två barn, blandat med känslan av sorg och 
frustration. Det var en egendomlig upplevelse. 

Nu har åtta år passerat, och den första upplevel-
sen har ersatts med en helt vanlig vardag. På ”köpet” 
har familjen vunnit ett mer vidsynt förhållningssätt 
till sin omgivning än många andra troligtvis har.

– I själ och hjärta så önskar vi ingen annan Henrik 
än den vi har. Och genom honom har vi fått en nyckel 

”Uppföljning är  
själva ryggraden  
i Henriks utveckling”

till en värld som vi inte visste fanns tidigare. Vi har 
blivit bättre på att möta udda människor, med en djup 
förståelse för att det finns många skäl till att saker är 
som de är.

Henrik
 
Åttaårige Henrik är en glad och kreativ kille som är 
oerhört verbal. Han har mycket humor och familjen, 
som består av mamma, pappa och syskonen Axel och 
Alice, tycker att han är härlig att umgås med. Utöver 

CPUP –  Uppföl jn ingsprogram för  barn med celebra l  pares

CPUP – Uppföljningsprogram för barn med celebral pares
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Familjen Pontén
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de fysiska funktionshindren, som bland annat visar 
sig i att han har dålig grovmotorik och mycket be-
gränsad syn, har Henrik också autistiska problem. 
Trots de hinder som föreligger går Henrik i vanlig 
skola och är dessutom en väldigt social kille.

Ett bra verktyg
 
Att följa och leda ett barn med en CP-skada är nå-
got som kräver många inblandade. I synnerhet be-
hövs kompetens och specialkunskaper, något som 
Annika och Lars anser att de fått mycket av. En 
annan viktig del av Henriks utveckling är de konti-
nuerliga uppföljningarna, och i det sammanhanget 
har CPUP spelat en betydande roll.

– Vi ser det som ett jättebra verktyg. De ringar 
in vad han kan och inte kan, och ger oss en bild av 

Henriks svårigheter och styrkor. Utifrån det får 
både vi och alla inblandade hjälp med att jobba med 
rätt saker, berättar Annika Windahl Pontén.

Uppföljning är ryggraden
 
Henriks mamma menar att uppföljning är själva 
ryggraden i Henriks utveckling. 

– Det är så mycket man ska ha koll på. Rörelseom-
fång, motorik, graden av smärta och adekvat träning 
motoriskt och socialt. Vi kan inte ha allt i huvudet, 
men tack vare CPUP trillar det ut dokumentation som 
är oerhört viktig, säger Annika Windahl Pontén.

Utifrån de resultat man får kan Henriks familj 
gemensamt med vårdgivarna sätta upp mål och 
planera för konkreta åtgärder i hemmet, skolan och 
kommande habilitering.

CPUP – Uppföljningsprogram för barn med celebral pares
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– Dessutom upptäckte vi, delvis tack vare den syste-
matiska uppföljningen, att Henriks fot började kro-
ka en aning. Om inte denna uppföljning gjorts hade 
det kanske upptäckts långt senare, eller för sent. 
Nu kunde Henrik få sin operation i god tid, berättar 
Annika Windahl Pontén.

 
Hela pusslet
 
CPUP har också varit till nytta i besluten om exem-
pelvis behandling med Botox för att minska spasti-
citet. Syftet var från början att hejda påbörjad höft-
ledsluxation, något som lyckades mycket väl, Henrik 
behövde aldrig operera höften. Även andra muskel-
grupper har behövt behandling i olika omgångar.

– Vi har varit skeptiska till den här typen av 
behandling. Men där har vi haft stor hjälp av mät-

ningarna som tydligt visar i vilka muskelgrupper 
man ska sätta in behandlingen.

CPUP gör att vården blir mer överskådlig för alla 
inblandade. Henriks mamma och pappa sitter på 
sina pusselbitar. Habiliteringen, assistenterna och 
sjukgymnasterna har sina. Och till syvende och sist 
är det föräldrarna som bär ansvaret för sitt barn, 
om än i djupt samarbete med många kompetenta 
inom vården.

– Det är ju så att man litar på läkare och sjukgym-
naster. Men det är ändå vi föräldrar som har ansvaret 
att säga ja eller nej. För oss är det viktigt att det finns 
bra underlag att svara utifrån. Där har CPUP hjälpt 
oss på vägen, avslutar Annika Windahl Pontén.

CPUP – Uppföljningsprogram för barn med celebral pares
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Nationel la  Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret introducerades 1996. Under de första åren möttes man i kon-
takten med primärvården av ett motstånd. Nu, 2010, är det tvärtom. Tack vare ett mycket 
bra verktyg som också är till nytta för primärvården är det Nationella Diabetesregistret 
idag ett av de största och mest framgångsrika i landet. Trots framgångarna tror Soffia 
Gudbjörnsdottir, registerhållare för Nationella Diabetesregistret, att en standardise-
rad lösning för överföring av information är en förutsättning för goda resultat också i 
framtiden.

Stenhårt arbete och fokus på förbättringsarbete 
med Nationella Diabetesregistret som verktyg har 
bidragit till kraftigt förbättrade resultat i diabetes-
vården. Inte minst har registret medfört ett större 
fokus på gemensamma riktlinjer där alla i diabetes-
teamet och även patienten är delaktiga.  

Diabetesregistret har drivit flera förbättrings-
projekt med fokus på att nå målvärden för olika 
riskfaktorer. Det handlar exempelvis om att diabe-
tikerna på vårdcentraler och kliniker har fått lägre 
blodtryck och bättre blodsockerkontroll. 

– Ytterligare en viktig faktor som spelar in är 
att resultaten är offentliga, vilket ger alla lands-
ting och vårdgivare möjlighet att följa eventuella 
avvikelser, vilket också ska göras, berättar Soffia 
Gudbjörnsdottir.

Bygger på engagemang
 
För såväl Nationella Diabetesregistret som Patient-
förbundet ligger kvalitetsfrågorna högt på priorite-
ringslistan, med en stark vilja att alla ska vara med 
och registrera. 

– Det borde vara obligatoriskt, menar Soffia Gudbjörn-
sdottir. Men det är långt mycket bättre om engage-
manget växer fram av sig själv, det fungerar inte med 
några måsten som det ser ut idag, fortsätter hon.

Satsning på patientens perspektiv
 
Idag är det få som ställer sig utanför. De flesta vård-
givare inom primärvården är delaktiga i arbetet och 
därmed också i resultaten. I nästa steg ska registret 
bli än mer patientfokuserat.

– Vi gör en ordentlig satsning med ambitionen att 
få ihop patientrapporterade mätvärden i registret, 
så att vi utifrån patientperspektivet får en samlad 
uppfattning om vården, patientens hälsorelaterade 
livskvalitet och uppnådda reslutat, berättar Soffia 
Gudbjörnsdottir.

Förenkla inmatningen
 
För att registret också fortsättningsvis ska vara 
framgångsrikt och dessutom utvecklas kontinuer-
ligt tror Soffia Gudbjörnsdottir att automatisering 

”Bättre vård på 
vårdcentralerna”

Nationella Diabetesregistret
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är en förutsättning. Hon menar att primärvården 
sannolikt får ett utökat behov av att ansluta sig till 
fl era kvalitetsregister, vilket ökar behovet av en 
standardiserad lösning.

– Det är extremt viktigt att allt sker med ett sam-
lat grepp, och då måste fl er saker ske automatiskt. 
Detta gäller generellt för alla kvalitetsregister. Det 

man ska lägga mest tid på är ju att analysera och 
förbättra för patienterna och inte på att registrera 
in information. För att komma ett steg närmare har 
Nationella Diabetesregistret medverkat i ett natio-
nellt pilotprojekt som har målsättningen att data 
från patienter överförs från journaler till register 
för att undvika dubbelarbete. 

Nationella Diabetesregistret 17
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Svenska Höftprotesregistret är ett av de äldsta registren, och ett av de register som kan 
visa påfallande goda resultat. Tack vare mångårig återkoppling till de deltagande klini-
kerna, har resultaten stegvis förbättrats. Med dagens metoder behöver bara 3-4 patienter 
bli omopererade efter 10 år.  Det är den lägst rapporterade frekvensen i världen.

Den moderna höftproteskirurgin introducerades i 
början av 60-talet och har sedan dess radikalt för-
ändrat livet för patienter med höftartros. Metoden 
var så framgångsrik att en stor mängd olika protes-
typer snabbt släpptes ut på marknaden utan någon 
egentlig test och kontrollerad långtidsuppföljning. 
Mer än 500 olika protestyper har använts. Många 
av dessa med katastrofala resultat efter 5- och 10-
års uppföljning. Detta uppmärksammades tidigt 
av Svensk Ortopedisk Förening och som första 
land i världen, startade Sverige 1979 ett Nationellt 
Kvalitetsregister för höftproteskirurgi.

Mycket tillförlitliga resultat 

Registerarbetet har lönat sig. Idag kan Sverige redo-
visa resultat, som visar att vi har lägst rapporterat an-
tal omoperationer i världen. Problemet är att många 
länder inte kan rapportera en sådan statistik.

– Vi har jämfört oss med exempelvis USA 
(MediCare). Om vi skulle ha samma grad av om-
operationer som dem skulle det kosta oss, 1 – 1,5 mil-
jader under en 10-årsperiod, i ökade sjukvårdskost-
nader, berättar Göran Garellick, registerhållare för 
Svenska Höftprotesregistret. 

– I denna summa ingår inte samhällets övriga 
kostnader och det omätbara patientlidandet.

Tack vare att registret arbetat i mer än 30 år och 

den nästan 100-procentiga täckningsgraden är re-
sultaten från registret mycket tillförlitliga. 

– Registret har gett oss en unik möjlighet att lära 
oss använda rätt teknik, implantat och processer, 
därav de goda resultaten, menar Göran Garellick.

Ur patientens perspektiv 

Svenska Höftprotesregistret följer sina patienter 
genom hela processen och låter också patienterna 
själva ange sina självupplevda resultat. Från den 
stund då patienten får specialisthjälp till många år 
efter ingreppet. Patientrapporterad grad av smärta 
och upplevd hälsorelaterad livskvalitet är viktiga 
mätvärden för tiden före och lång tid efter operatio-
nen. De flesta patienterna anger vid uppföljning en 
uttalad smärtlindring och att livskvaliteten åter-
gått till den normala för patientens ålder och kön.

Höftproteskirurgi är  
mycket kostnadseffektiv

Att kunna leva sitt liv som vanligt och vara obero-
ende av hjälpmedel och anhöriga är mycket värt. 
Ytterligare en vinst är tydlig om man ser ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Sjukskrivningar, 
förtidspensioner, färdtjänst och hemtjänst är kost-
samma för samhället. Tack vare framgångarna har 

Sverige  
– bäst i världen

Svenska Höftprotesregistret

Svenska Höftprotesregistret
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dessa utgifter minskat markant. Höftproteskirurgi 
anses vara en av de mest kostnadseffektiva ingrepp 
som någonsin introducerats inom medicinen.

I både nationella och internationella samman-
hang är det Svenska Höftprotesregistret välkänt. 
Framför allt ses registret som en förebild i de länder 
som nu vill starta upp nationella register inom om-
rådet. Registerhållaren sitter med i styrgrupperna 
för de internationella och nordiska föreningar som 
arbetar med att starta register i fler länder.  

 Det finns fortfarande  mycket att göra. Den största 
utmaningen nu är att optimera när, under sjukdomens 
utveckling, man skall operera patienterna.

– Vi vet att vi har mycket bra resultat. Det betyder 
ingalunda att vi är nöjda. Vi fortsätter, med förhopp-
ning om att fler ser vilken potential registret kan ha 
för forskningen, inte minst med tanke på att klinisk 
forskning går hand i hand med verksamhetsförbätt-
ring, menar Göran Garellick avslutningsvis.

Svenska Höftprotesregistret

skl_mag_A4.indd   19 10-10-04   19.09.17



20

Nationel la  Kataraktregistret

En av de största rädslor vi människor har när det gäller vår hälsa och livskvalitet är att 
bli blinda. I det Nationella Kataraktregistret finns en nollvision när det gäller svåra 
komplikationer som gör patienter blinda istället för seende. Med fokus på just att minska 
komplikationer och förbättra dåliga utfall har registret bidragit till viktiga upptäckter och 
utveckling som spridit sig världen över.

– Vi har kunnat reducera allvarliga postoperativa 
infektioner i ögat genom att påvisa vilken typ av 
profylax och behandling som är den bästa. Vi har 
kunnat peka på risker för vissa komplikationer som 
har gjort att man kunnat reducera dessa. Vi har 
kunnat kartlägga vilka patienter som har nytta av 
en operation och vilka som inte har det. På så sätt 
har vi utarbetat medicinska indikationer som an-
vänds av majoriteten kliniker och kirurger i Sverige, 
redogör professor Mats Lundström, registerhållare 
för Nationella Kataraktregistret.

Patienter får behålla sin syn 

Så ser det omfattande ”resultatsaldot” ut för det 
Nationella Kataraktregistret. Så här långt. Sedan re-
gistrets födelse i början av 1990-talet har genombrotten 
inom ögonkirurgin varit många. Utvecklingen, i kom-
bination med möjligheten att över tid kunna jämföra 
resultat från tusentals operationer, har lett till att 
patienter med gråstarr i mycket hög grad få behålla 
sin syn idag.

– Vi har sett en enorm teknisk utveckling under 
åren. Registret har medverkat till det genom att det 
bland annat gått att påvisa vilken teknik, typ av lin-
ser och snitt som varit mest framgångsrika, berät-
tar Mats Lundström.

Infektioner och blindheten halverades 

Den största framgången har man mött då man  
fokuserat på att minska komplikationer och för-
bättra dåliga utfall. 

– Vi kunde på ett tydligt sätt peka på vilken behand-
ling som bäst motverkade infektioner och blind het, 
varvid alla kirurger ändrade typen av antibiotika. 
Infektionerna och blindheten halverades tack vare 
det, berättar Mats Lundström.
Och med hjälp av en patientenkät har man kunnat 
kartlägga indikationer för operation.

– Vi var nog det första registret att fastställa de 
medicinska indikationerna för en operation, tror 
Mats Lundström. 

Nationella  
Kataraktregistret 
utbildar världen

Nationella Kataraktregistret
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Genomslag internationellt 

De framstående resultaten har fått gehör världen 
över. Redan 1995 startades ett europeiskt regis-
ter med samma typer av variabler som det svens-
ka.  Under årens lopp har ett 90-tal kliniker från 
25 länder anslutit sig. Dessutom har Nationella 
Kataraktregistret varit delaktigt i flertalet inter-
nationella kongresser inom ämnet och utbildat eu-
ropeiska ögonkirurger för att överföra kunskaper 
kring att mäta, analysera och förbättra resultaten. 

– Vårt kompetenscentrum, EyeNet Sweden, har 
utbildat registerhållare från tio nationella förening-
ar som ett led i ett EU-projekt med målet att imple-
mentera vår modell i 15 länder. På det viset har vi fått 
ett väldigt genomslag, berättar Mats Lundström.

Utöver detta har man också startat nationella 
register i andra länder med den svenska modellen 
som förebild, exempelvis i Malaysia.

Utvecklingen fortsätter och nya 
ambitioner föds 

– Vi har en nollvision när det gäller svåra komplika-
tioner som gör patienter blinda istället för seende. 
Vi vet också att det är en utveckling på gång, där 
man istället för att vänta tills att patienter utvecklar 
gråstarr opereras i ett tidigt skede, och ger patien-
ten möjlighet att se skarpt på nära och långt håll. 
Vi vill med registrets hjälp spegla den utvecklingen 
och försöka stödja kvaliteten i verksamheten, säger 
Mats Lundström.

”Det står och faller med hur väl allting 
registreras” 

Till sist menar Mats Lundström att det är oerhört 
viktigt att lyfta fram att allt det goda som kommit 
ur registret bygger på alla kliniker, kirurger och 
sköterskors arbete med att registrera data.

– Det är lätt bli bländad av den centrala adminis-
trationen. Men till syvende och sist står det och faller 
med hur väl allting registreras ute i verksamheterna.

Nationella Kataraktregistret
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Senior  a ler t

Vi hör det från stund till annan. Om 87-årige Helge som under natten ramlat ur sängen 
och gjort sig illa. Om 93-åriga Ebba som drabbats av trycksår, varvid de anhöriga upprörs 
av den vanvård som de tycker att Ebba utsatts för. 

Med brinnande fokus på att skapa en äldrevård som genomsyras av trygghet och 
säkerhet för patienten, hoppas man att kvalitetsregistret Senior alert ska kunna bidra till 
att rapporter om trycksår och fall minskar snabbt. 

– Plötsligt är det din mormor det handlar om. Som 
jag skulle behandla henne, så ska ju egentligen alla 
behandlas. Joakim Edvinsson, registerhållare för 
Senior alert, är djupt engagerad i uppgiften att skapa 
ett förebyggande och systematiskt arbetssätt för att 
erbjuda de äldre vårdtagarna ett tryggt och säkert 
omhändertagande. Det handlar i synnerhet om att 
riskbedöma, analysera och åtgärda förekomsten av 
undernäring, fall och trycksår inom äldrevården. 
Och man gör det genom att ”vända på myntet”.

– I Senior alert går praktik före teori. Vi priorite-
rar att stötta vårdgivarna så att de kan utveckla ett 
förebyggande arbetssätt, sen registrerar vi, berät-
tar Joakim Edvinsson.   

Ett preventivt arbetssätt 

Senior Alert är ett av de yngsta - och nytänkande 
– kvalitetsregistren. Med ambitionen att varje 

enskild människa ska mötas av en kvalitativ och 
likvärdig vård, oavsett vem hon eller han vänder sig 
till, sprids nu förbättringskunskap över hela landet. 
Framför allt handlar det om att sprida ett arbets-
sätt som i princip eliminerar förekomsten av un-
dernäring, fall och trycksår.

– Inom vården har vi alltid varit duktiga på att ta 
hand om det som redan har hänt, men det har inte 
funnits rutiner som ser till att det inte händer alls, 
menar Joakim Edvinsson. 

Att gå från att tro till att veta 

Under några år har Joakim Edvinsson tillsammans 
med forskare och kollegor varit delaktig i att jobba 
fram en vårdprevention och därefter tillfört kvalitets-
registret som stöd för det arbete som ska göras. Arbetet 
tillsammans med olika forskare fortsätter och intensi-
fieras för att öka validiteten ytterligare i Senior alert.

”Plötsligt är  
det din mormor  
det handlar om”

Senior alert
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I det konkreta arbetet handlar det om att gå från att 
tro till att veta. Med hjälp av fyra steg, som på många 
sätt utgår från det som vården redan utvecklat, vill 
man införa rutiner som på sikt ska generera ett en-
hetligt arbetssätt. För det första görs en riskbedöm-
ning med hjälp av ett evidensbaserat instrument och 
orsaksanalys. I steg två bestäms åtgärder tillsam-
mans med patienten, varvid detta i steg tre registre-
ras i kvalitetsregistret Senior alert. Utvärdering av 
resultaten görs sedan i det fjärde steget. Med det här 
arbetssättet är både vårdgivare och vårdtagare enga-
gerade, där närheten till vårdtagaren är en stor del av 
”att gå från att tro till att veta”.

En bra dörröppnare 

Med tanke på att registret i det närmaste är ”ny-
fött” är det glädjande att man redan nu kan se in-
dikationer på minskad förekomst av exempelvis 

Senior alert

trycksår. Joakim Edvinsson ser dock realistiskt på 
utvecklingen.

– Det här är en lång process. Om tio år mäter vi 
förhoppningsvis inte det som har hänt, utan resul-
taten av olika sätt att förebygga riskerna, hoppas 
han. 
Redan nu är det enormt tryck från människor som 
vill engagera sig och ”gå med” i arbetet. 

– Det här fungerar som en bra dörröppnare. Vi 
märker att trycket att jobba med förbättringsarbe-
te blir tydligt, säger Joakim Edvinsson. 

Han berättare vidare att det egentligen inte 
handlar om att göra särskilt stora förändringar i 
verksamheten. 

– Många har erfarenhet av arbeta på det här sät-
tet, men man gör det bara ibland. Genom Senior alert 
måste man göra det hela tiden, i samverkan med 
alla, från diabetessköterskan till äldreboendet. 
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Svenskt  Bråckregister

Upprättandet av ett kvalitetsregister sker på frivillig basis. Varje registerhållare och med-
arbetare genomför arbetet med hjälp av sin specifika kompetens och kunskap om den 
verksamhet som berörs. De samlade arbetsinsatserna, resultaten och förbättringarna 
som följer i registrets spår höjer kvaliteten på såväl lång som kort sikt, en nog så kraftfull 
effekt för såväl beställaren som för patienten. 
  Kanske borde man ta hänsyn till detta i upphandlingsförfaranden för att säkerställa att 
kvaliteten är den bästa tänkbara? Pär Nordin, registerhållare för Svenskt Bråckregister är 
inte främmande för den tanken.

Svenskt Bråckregister startade i början av 1990-talet. 
Initiativet till registret togs då man insåg att för-
bättringspotentialen inom området var stor. Re-
sultaten var vid den här tidpunkten relativt dåliga, 
där så många som 20-30 procent av patienterna 
drabbades av återfall. Med tanke på att bråckopera-
tioner är ett av de vanligaste ingreppen i Sverige, i 
synnerhet hos män, ansåg man att ett kvalitetsre-
gister skulle kunna ligga till grund för avsevärda 
förbättringar.

Dramatiska förändringar

Pär Nordin, registerhållare, uppger att det sedan re-
gistret startades har skett dramatiska förändringar 
– till det bättre. Dock menar han också att det åter-
står mycket arbete innan de kan känna sig nöjda.

– Det finns fortfarande mycket som kan bli bätt-
re. Och med tanke på att vi ständigt får tillgång till 
nya tekniker och nya material behöver vi också 
fortsättningsvis utvärdera arbetet som genomförs 
på klinikerna, menar Pär Nordin.

Registret till grund för kvalitetsförbättring

Att kvaliteten höjts råder det inget som helst tvivel 
om. Idag förekommer betydligt färre återfall och 
andelen patienter som läggs in efter operation har 

minskat markant. Tidigare kunde 30 procent av 
patienterna gå hem samma dag. Idag kan så många 
som 80 procent lämna sjuksängen för att åka hem 
bara några timmar efter ingreppet. Detta resultat 
kommer sig till stor del av det omfattande arbetet 
som gjorts i registrets anda. Med 35 mätpunkter 
som berör hela förfarandet, från första patientkon-
takt till tiden efter operationen, har man kunnat 
påvisa vilka tekniker och material som varit mest 
framgångsrika.  

– Meningen är att registret ska ligga till grund 
för kvalitetsförbättring, berättar Pär Nordin. Tack 
vare att vi har en hög täckningsgrad, vilket innebär 
att näst intill 100 procent av klinikerna deltar, har 
vi ett omfattande underlag som är till nytta på såväl 
nationell som på regional och lokal nivå.

Öppna jämförelser 

Alla resultat, från landsting och kliniker redovisas 
öppet så att alla berörda enheter kan ta del av egen 
”position” samt möjlig förbättringspotential kopplat 
till tekniker, material och behandlingsresultat. Att 
få lite av ett ”facit” ger dels svar på eventuella frågor 
samtidigt som det också skapar en sund konkurrens. 
Ingen klinik vill ju vara sämre än någon annan - 
ett säkert kort när det gäller att åstadkomma hög 
kvalitet.

”Registermärkta kliniker”  
för att säkerställa kvaliteten?

Svenskt Bråckregister
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Ekonomiska vinster

De ekonomiska vinsterna följer god kvalitet i spå-
ren. Kortare vårdtid, minimalt med återfall och 
färre sjukskrivningar gör ju givetvis avtryck i sta-
tens och landstingens plånböcker, framför allt sett 
ur ett långsiktigt perspektiv.

– När vi började på 1990-talet innebar en opera-
tion normalt fyra till åtta veckors sjukskrivning. 
Idag rekommenderar vi patienterna att börja jobba 
utan restriktioner, redan några dagar efter opera-
tion, berättar Pär Nordin.

Stort internationellt intresse 

De goda resultaten har lockat intressenter från hela 
världen. 

– Vår databank är världsunik och vi ligger i front-
linjen när det handlar om forskning, säger Pär 
Nordin. De flesta länder kan redovisa resultat från 
200-300 ingrepp, medan vi kan redovisa utifrån 
omkring 200 000 operationer. Det har gjort oss väl-
kända i dessa kretsar, och vi har fått över 35 inter-
nationellt publicerade artiklar, fortsätter han.

Dra nytta av kvaliteten i 
upphandlingsförfaranden

Svenskt Bråckregister visar tydligt att ett register  
bidrar till att kvaliteten höjts, på många plan dessu-
tom. I upphandlingsförfaranden skulle det ju kunna 
tänkas vara självklart att välja den klinik som kan 
påvisa god kvalitet, i det här sammanhanget en kli-
nik som är engagerad i ett register.

– Jag har en förhoppning om att man framledes 
kan titta på klinikernas resultat i valet av leveran-
tör, framför allt med tanke på att kostnadseffekti-
vitet går hand i hand med kvalitet. Däremot tror jag 
inte på tvång, det går inte att tvinga en klinik att 
delta, men beslutsfattare och beställare kan ställa 
de kraven, menar Pär Nordin. På så sätt tar vi ytter-
ligare ett steg mot att höja kvaliteten inom svensk 
sjukvård, avslutar han.

Svenskt Bråckregister

Östersunds sjukhus - Klinikrapport 2008

Hur stor är risken för omoperation (recidiv) i förhållande till tiden efter den
primära bråckoperationen?
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Figur 16: Hur stor är risken för omoperation (recidiv) i förhållande till tiden efter primär bråckoperation för Östersunds
sjukhus jämfört med Övriga sjukhus, inklusive 95 % konfidensintervall. 1 Primära operationer utförda mellan åren 1994 och
2008.

Tabell 18: Relativ risk (HR) för omoperation (recidiv) av bråck opererade vid Östersunds
sjukhus i förhållande till Övriga sjukhus

N Wald SE HR p-värde 95% KI
nedre övre

000.1567661suhkujsagirvÖ
Östersund 4035 -1.08 0.09 0.906 0.281 0.76 1.08

N =170800. Bråck opererade 1994-2008. Både primär- och recidivbråck. Uppföljningstid begränsad till
8år.

1 Ifall kliniken deltagit i SBR mindre än 3 år saknas beräkning av risk för recidiv med konfidensintervall, istället visas andelen bråck som senare
omopererats för recidiv för kliniken och övriga sjukhus

12.)igrurikkcårbröfretsigerstetilavktllenoitaN(retsigerkcårBtksnevS:alläK

Hur stor är risken för omoperation p.g.a. återfall 

I diagrammet ovan är det beräknat hur stor risken är för omoperation (p.g.a. återfall) i förhållande 
till tiden efter primär bråckoperation för Östersunds sjukhus jämfört med övriga sjukhus i landet, 
inklusive 95 % konfidensintervall. Gäller primära operationer utförda mellan åren 1994 och 2008.

Antal år efter primär bråckoperation

Klinik/sjukhus
Östersund
Övriga

Varje opererat bråck som är 
noterat i bråckregistret följs,                                                                   
från tiden för bråckoperationen 
tills en ny bråckoperation på 
grund av återfall sker. 

Med dessa data som grund 
kan exempelvis Östersund se 
sina egna resultat i jämförelse 
med riksgenomsnittet, dvs 
alla andra inrapporterande 
klinikers resultat i genomsnitt.  
Varje deltagande klinik kan 
på detta sätt se sina egna 
resultat i förhållande till 
riksgenomsnittet.
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Svensk Reumatologis  Kval i tetsregister

Reumatism är för de flesta förknippat med svår smärta och inskränkt rörlighet. Sedan 
Reumaregistret initierades har den bilden förändrats. Patienter som tidigare var ordent-
ligt sjuka kan idag ofta leva ett normalt liv med full rörlighet och en smärtfri vardag ge-
nom spridning av nya behandlingar. Ett tydligt exempel på vad ett kvalitetsregister kan 
medverka till.

Patientmedverkan och 
snabba processer ger resultat

Det är patienten själv som har den största kunska-
pen om den egna hälsan. Med det som utgångspunkt 
är Reumaregistret på många sätt unikt. Istället för 
att invänta resultat från studier har man tagit del av 
resultaten från redan genomförd forskning och fört 
ut dem till patienterna och de professionella vårdgi-
varna som testar och registrerar hur varje patients 
behandling egentligen fungerar. I kombination med 
den behandling som testas får patienten reflektera 
över sitt mående utifrån olika sätt att mäta, såsom 
exempelvis funktionshinder i sitt dagliga liv, livskva-
litet och andra vardagsnära företeelser. Dessa upp-
gifter rapporterar patienten sedan in via registrets 
webbplats och informationen sammanställs ome-
delbart för att ge en samlad bild av sjukdomen och 
behandlingens effekt. 

Speglingsprincipen 

Denna metod kallar Staffan Lindblad, registerhål-
lare för Reumaregisteret, för ”speglingsprincipen”. 
Så snart något rapporterats in i registret får patien-
ten en bild av sin sjukdom, läkaren ett sätt att följa 
en, eller alla sina patienter och klinikchefen en rap-
port över verksamheten. Detta bidrar till att för-
bättringsarbetet sker i realtid, till skillnad från den 
utveckling som sker utifrån traditionella studier 
och forskning.

Nya läkemedel och nya metoder
 
Under lång tid har man behandlat patienter med an-
tireumatiska läkemedel. Inte alla har blivit hjälpta, 
men tack vare utvecklingen kan många patienter 
idag behandlas med framgång genom nya kombina-
tioner av dessa läkemedel. Sedan drygt tio år tillbaka 
finns också de biologiska läkemedlen som visat goda 
behandlingsresultat. Dels har de biologiska läkemed-
len en positiv inverkan på själva inflammationen och 
dels minskas nedbrytningen av brosk och ben som 
annars kan leda till bestående funktionshinder.

Dessvärre är de biologiska läkemedlen dyra, till 
följd av att tillverkningsmetoderna är komplicerade. 
Inte heller alla patienter har nytta av denna form av 
behandling, vilket ytterligare förstärker behovet av 
Reumaregistret. De kliniska studierna täcker förstås 
en del av behovet, men i kombination med de dagliga 
resultat som utvinns ur registret, får man snabbare 
tillförlitliga fakta som kan användas i jämförelser 
för att medverka till att de goda resultaten sprids.

Samarbete med kvalitetsregister  
och läkemedelsindustrin
 
– Drömmen är en vid varje tillfälle personligt an-
passad behandling för varje patient, säger Staffan 
Lindblad. Att snabbt, genom blodprov och kunskap 

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
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om genetiska förutsättningar, kunna förskriva rätt 
läkemedel, fortsätter han. 

Även om det sannolikt är en bit kvar till att upp-
nå drömmen verkar Reumaregistret för att förstär-
ka den möjligheten. Ett sätt är att samarbeta med 
berörda nationella register för att kunna identifiera 
hur andra sjukdomar och biverkningar hänger sam-
man med reumatism och behandling. 

En annan viktig samarbetspartner är läkeme-
delsindustrin. Med ambitionen att läkemedlen ska 
bli så effektiva och skonsamma som möjligt har lä-
kemedelsindustrin en betydande roll. 

– Vi förbehåller oss rätten att samarbeta med alla 
som kan medverka till att föra utvecklingen framåt. 
En av våra samarbetspartners är industrin, som vi 
har affärsmässiga avtal med. I det sammanhanget 
har vi tre principer. För det första är industrin väl-
kommen att ställa vilka frågor de vill, för det andra 
förmedlar vi enbart analysresultat, inte data, och för 
det tredje publicerar vi alla resultat, oavsett om de är 
bra eller dåliga. På så sätt kan vi förhoppningsvis ge 
förklaringar till varför sjukdomen uppstår samt hur 
vi bäst kan behandla det kroniska förloppet, säger 
Staffan Lindblad.

Anpassa vården till patientens behov
 
Förutsättningarna varierar mellan olika vårdgiva-
re, inte minst sett ur det organisatoriska perspekti-
vet. Dessvärre innebär det att det fortfarande finns 
patienter som lider i onödan, eftersom de inte får 
rätt behandling. 

Staffan Lindblad tror att en del av lösningen på 
detta problem är att inrikta sig på patienternas in-
dividuella behov där patienterna själva får vara med 
och bestämma hur de vill komma ur sitt tillstånd.

– Vi behöver ha en revolution inom vårdens sätt 
att arbeta. Vi kan inte leverera läkemedel av den här 
sorten om inte vården följer med, menar han. Det 
handlar om att anpassa vården till hur utveckling-
en i sjukdomen och medicineringen ser ut, så att be-
handlingen sker på ett personligt plan, tror Staffan 
Lindblad.

Det naturligaste idag är att ha köer och att pa-
tienter blir kallade till besök och återbesök. I en 
mer dynamisk vård kan patienterna själva söka 
hjälp i den mån de behöver det, och då omedelbart 
få komma utan väntetid, något som troligtvis skulle 
minska belastningen på vårdgivaren.

– Det är min övertygelse att alla skulle tjäna på en 
bättre användning av kvalitetsregistren. Forskarna, 
industrin, vårdgivarna och patienterna. 

Resultat 
 
Mer än 90 % av patienterna får 
vård enligt riktlinjerna – redan 
vid första besök efter insjuk-
nande. 
 
Ökad livskvalitet och förbättrad 
hälsa hos patienter. 
 
Patienterna är delaktiga i sin 
egen behandling.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
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1,5 miljarder. Det är kostnaden för höftfrakturer, inklusive rehabilitering, under ett år i 
Sverige. För de individer som drabbas är rutinerna avgörande för hur väl de kan återgå till 
ett rörligt, smärtfritt och självständigt liv. Förfarandet, från akutvården till eftervården, 
har på senare år förbättrats avsevärt, mycket tack vare det arbete som görs i det Nationella 
Kvalitetsregistret Rikshöft.

De timmar som hinner gå från det att en patient rå-
kar ut för en fraktur till den stund då operationen 
genomförs, har visat sig ha avgörande betydelse för 
graden av obehag och komplikationer, liksom  möj-
ligheten till god rehabilitering och återhämtning. 
Med hjälp av Rikshöft har man tydligt kunnat på-
visa att snabba rutiner, från färden i ambulans till 
röntgen och operation, direkt kan kopplas till att 
patienten återhämtar sig fortare, med högre grad av 
bibehållen livskvalitet som en följd av det.

– Om operationen genomförs inom 24 timmar 
blir det färre komplikationer samtidigt som patien-
ten mår bättre, berättar Rikshöfts representant 
Ami Hommel. Dessutom har vi kunnat påvisa att 
mortaliteten har minskat, forstätter hon.

Vården startar redan i ambulansen
 
För 20 år sedan fick patienten ligga i sträck upp till 
två dygn innan operation. Den långa tiden, tillsam-
mans med brister i rutinerna för akutvården, bi-
drog till att patienten tvingades stanna  på sjukhus i 
snitt 20 dagar, ibland med ett bibehållet vårdbehov 

i ytterligare tre månader. Idag kan patienten i de 
flesta fall belasta höften redan direkt efter opera-
tion. Till stor del beror dessa förbättringar på för-
ändringar i  operationsmetoder och rutinerna, med 
resultat från registret som grund.

– Vi satsar idag på att göra flera moment redan i 
ambulansen. Ambulanssjuksköterskorna ger syrgas, 
smärtlindring och vätska, tar blodprover, ekg och 
ringer för att larma om en fraktur. Väl på sjukhuset 
kontrollerar man så att det inte förekommer någon 
infarkt hos patienten, om inte körs patienten direkt 
till röntgen. Detta tar inte mer än åtta minuter i an-
språk, eftersom patienten redan är förberedd av am-
bulanssjuksköterskan. Efter röntgen får patienten 
ligga i en mjuk säng på en vårdavdelning i väntan på 
att snabbt bli opererad, berättar Ami Hommel.

Från dagar till timmar
 
Enkelt sagt har arbetet i registrets anda bidragit till att 
man börjat räkna timmar istället för dagar. Man har 
också tagit stor hänsyn till de mjuka parametrarna, 
med fokus på patientens upplevelse av hela händelsen. 

”Vi har snabbat på 
akutmottagningen” 

- med nya rutiner kom de fina resultaten

Rikshöf t

Rikshöft

skl_mag_A4.indd   28 10-10-04   19.09.21



29

– Tack vare registret har vi påvisat vikten av snabb 
operation. Genom att dessutom hela tiden arbeta 
intensivt kring patienten, inte bara medicinskt 
utan också utifrån patientens upplevelse, har vi sett 
att kvaliteten ökat, säger Ami Hommel.

Ökad kvalitet på alla nivåer
 
Ami Hommel och kollegornas arbete har gjort av-
tryck i andra länder. 

– Det vi har gjort och det vi rapporterar får ge-
nomslagskraft. Många länder arbetar idag på ett 
liknande sätt, med vårt register som utgångspunkt, 
berättar Ami Hommel.  

  Fler länder har visat intresse för att ”kopiera” den 
svenska modellen. Bland annat har ett samarbete 
med Danmark inletts, till följd av resultaten från 
registret samt den forskning som Ami Hommel 
bedrivit.

– Ju mer vi pratar om resultaten, desto mer tar 
människor till sig av det vi kan påvisa. ”Oj, det här 
var inte bra, detta måste vi göra något åt” är en van-
lig reaktion, berättar Ami Hommel. Då vi dessutom 
förespråkar öppna jämförelser är det tydligt att det 
arbete vi gör bidrar till att vi ökar kvaliteten, med 
genomslagskraft på internationell, nationell, regio-
nal och lokal nivå.

Rikshöft
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30 Kvalitet och trygghet för varje patient

Skribenten reflekterar

”De Nationella Kvalitetsregistren har ändrat min syn på vården. Kanske låter 
det en smula dramatiskt, men likväl är det sant. När jag utifrån min profession 
blev delaktig i detta projekt, som innebar att jag skulle framföra värdet av de 
Nationella Kvalitetsregistren, var jag inte överdrivet entusiastisk. Tvärtom gjorde 
jag bedömningen att detta nog skulle vara ett uppdrag som krävde att jag lockade 
fram den ”fyrkantiga” sidan av mig. Jag insåg snart att jag hade fel.

Redan vid researchen inför mitt arbete blev jag förvånad. Förvånad över att jag 
aldrig hört talas om registren, eftersom de så tydligt har medverkat till en bättre 
vård, både för mig och för andra. När jag sedan i nästa steg gjorde intervjuer med 
registerhållare växte min förvåning ytterligare. Inte bara förundrades jag över 
de anmärkningsvärda resultat de redogjorde för, utan också inför den kännbara 
entusiasm och den energi de smittade mig med när de berättade om sitt arbete. 

 När jag nu är medveten om detta omfattande arbete och engagemang som 
pågår bakom kulisserna på sjukhusen och på min vårdcentral, känner jag mig 
både ödmjuk och stolt. Ödmjuk inför insikten att det ständigt bedrivs ett arbete 
som syftar till att jag som patient ska få bästa möjliga vård. Stolt över vetskapen 
om att många länder ser Sverige som ett föregångsland när det handlar om att 
utveckla vården på ett sätt som i sanning ser till vårdtagarnas bästa.  

Jag kan inte låta bli att nyttja uttrycket ”mycket snack och lite verkstad”, 
men i omvänd ordning. Enligt mig pratas det alldeles för lite om de Nationella 
Kvalitetsregistren. Under tiden tystnaden råder gör registren stora skillnader 
för oss som patienter – men det sker utan vår vetskap. 

  Jag hoppas att de Nationella Kvalitetsregistren fortsätter utvecklas och att 
de blir fler. Framför allt hoppas jag att fler får veta vilka skillnader ett sådant här 
arbete innebär, både för vårdgivare och för oss, låt mig säga, vanliga människor.”
    

Sälen september 2010

 Marita Zackrisson
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Bättre kvalitet för varje patient 

Nationella Kvalitetsregister – utvecklar och 
stärker kvaliteten inom vården

Denna skrift är framtagen för att ge en bild av de Nationella Kvalitetsre-
gistren och hur de fungerar. Den innehåller exempel som illustrerar hur 
registren på olika sätt bidrar till att förbättra vård och omsorg för patien-
ten, eller vårdtagaren. I artikelform får du ta del av resultaten från några 
av de drygt 70 kvalitetsregister som idag (2010) får nationellt ekonomiskt 
stöd för sin verksamhet. 

Det övergripande syftet med kvalitetsregistren är att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Enklare uttryckt hand-
lar det om att ta reda på hur det går för patienten, inte bara ur sjukvårds-
personalens perspektiv utan även ur patientens. Den informationen an-
vänds sedan till att skapa en bättre kvalitet på vården.

För mer utförlig information om de Nationella Kvalitetsregistren finns  
skriften Nationella Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården 2010;  
ISBN: 978-91-7164-550-0, som även kan laddas ner på www.kvalitetsregister.se.
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