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Kriterier för val av register

• Etablerat nationellt kvalitetsregister

• Beräknad stor tidsvinst – stort antal patienter

• Intresse från register och verksamhet

• Tekniska förutsättningar



Metoden

Analys

Work Shop

Utveckling
Test och leverans
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Har patienten erbjudits, i journalen 
dokumenterad, kontaktsjuksköterska?

Registervariabel:

Ja
Nej

Svar: Logik:

Åtgärdskod: UX001

Opererad sida? Höger
Vänster
Bilateralt

ZXA00
ZXA05
ZXA10

Operationsdatum Datum för första 
ingreppet

Op-datum från första opberättelsen där 
åtgärdskod HA* finns

Längd heltal Senaste värdet skrivet i Melior oavsett besök

Vikt heltal Senaste värdet skrivet inom 180 dagar i Melior
oavsett besök

Labsvar och ordinationer kan givetvis hämtas direkt från Melior på det sätt som ni eller registret kräver!

Kompletterande ingrepp pga kirurgiska 
komplikationer

Datum för kompletterande 
ingrepp inom 30 dagar

Datum från opberättelsen med åtgärdskod 
HAW* inom 30 dagar efter en op där 
åtgärdskod HA* finns



I drift!

Under utveckling. 
Mappade!

I kontakt!

Diabetesregistret (NDR) (Melior)

Nationella Diabetesregistret (NDR) (PMO)

Svenska Njurregistret (SNR)

Svenska Perioperativa registret (SPOR)

Svenska Akutvårdsregistret (SVAR) Nationella

Svenska Reumatologregistret (SRQ) ***

Svenska Handkirurgiska registret (HAKIR)

Registret för Cancerläkemedel ***

Kolorektalcancerregistret
Astma/KOL-registret

Registret för Bättre Omhändertagande av Artrospatienter (BOA)

Svenska Bröstcancerregistret

Barnobesitasregistret (BORIS)

Nationella registret för Esofagus och Ventrikelcancer

Nationellt kvalitetsregister för habilitering, HabQ

Svenska Lungcancerregistret

Pankreascancerregistret

Svenska registret för Inflammatoriska tarmsjukdomar (SWIBREG)

Registret för Barndiabetes (SwedDiabKids)

Riksstroke

Svenska Höftfrakturregistret (Rikshöft)

Svenska Beroenderegistret (SBR) ***

Nuläge -
resultat



Erfarenheter

• Engagemang från alla nivåer!
• Finns data i något tillgängligt system och är strukturerad 

så kan vi använda den!
• Variabel X i registret behöver inte motsvaras av X i RS 

källa! (språk, tid/frekvens)
• Tekniken medger genvägar för att göra arbetet enklare! 
• Vi har bra möjligheter att styra första delen av flödet! >> 

Sätter möjligen press på övriga parter!



Framgångsfaktorer

• Engagerade/intresserade kliniker – som kan och får avsätta tid 

• Engagerat/intresserat register (registerhållare, styrgrupp mfl)

• Engagerat/intresserat registercentrum

• Förankring i chefslinjen

• Överensstämmelse mellan vad registret registrerar och vad som 
registreras i patientjournal och andra vårdsystem

• Begränsat antal parametrar



• Nuvarande överföring tekniska bekymmer
• Kvalitetssäkra att korrekt data exporteras
• Arbetsgrupp bestående av specialistläkare i allmän medicin, 

diabetessjuksköterskor, systemspecialister PMO, IT, Registercentrum 
NDR 

• Första möte i februari 2018
• Jobbat från olika håll/gott samarbete 
• Utgick ifrån befintlig checklista i PMO färre parametrar - tidsbesparande 
• En test version med data från Lomma vårdcentral innan sommaren
• Efterhand fyllt på med fler enheter i nuläget 8 

NDR i Primärvården



• Överföring 1g/dygn i stället för som nu 1g/månad
• Enklare att följa kvalitetsdata på sin egen enhet
• Positivt arbete 
• Målsättning att vara i skarpt läge för alla enheter under november
• Patienterna kan själv logga in på NDR viktigt att korrekt data visas



Framtiden

• Direktöverföring för fler register

• Nationell lösning? NKRR?

• SDV  – nya digitala vårdinformationssystem

• Nya nationell modellen för kunskapsstyrning

• Har dagens kvalitetsregister en roll om 10 år?

• Nationella visningsytor jmf ”primärvårdskvalitet”


