
 

SKRS/Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid 
synnedsättning 
Syftet med SKRS är att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för 
att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige.  

Att utveckla process- och resultatmått efter relevanta evidensbaserade åtgärder samt 
utgöra underlag för forskning och verksamhetsutveckling samt kliniskt 
förbättringsarbete.  

Förväntade förbättringar: 

Genom att identifiera remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas 
effekt vill SKRS säkerställa att "Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt 
behandlare". Därigenom kan den beprövade erfarenheten granskas och leda till att 
evidens tillämpas som underlag vid diskussioner och beslut om vilka rehabiliterande 
åtgärder som gör störst nytta och vad som ska prioriteras. Förväntningarna är en 
nationell samsyn och verksamhetsutveckling mot en holistisk, jämlik, 
evidensbaserad, tillgänglig och effektiv synrehabilitering. 

Vilka uppgifter innehåller kvalitetsregistret? 

Bakgrundsdata 

• Kön 

• Ålder 

• Bostadsort 

• Ögondiagnos 

• Andra funktionshinder 

• Landsting/region/ort 

Processmått på kvalitet 

Eftersom syftet med SKRS är att: "Rätt patient ska få rätt behandling av rätt 
behandlare i rätt tid" är våra viktigaste processmått följande: 

1. Remisskriterier 

2. Utredande och behandlande åtgärder(KVÅ) 

3. Bedömningsinstrument  



4. Väntetid/ ledtider från remissdatum till avslutad individuell rehabiliteringsplan.  

5. Ledtider för olika behandlande åtgärder. Från remiss-första besök-samtliga     
återbesök-uppföljning-avslutad rehabiliteringsplan.  

6. Metoder som ger bäst/ störst effekt.  

7. Behandlingstid med hänsyn till demografi och genusperspektiv.  

8. Uppföljning 

9. Andel upprättade och avslutade individuella rehabiliteringsplaner  
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SKRS 2015 
I september 2014, fick SKRS besked om att vi var en av 17 registerinitiativ som blev 
utvalda att få gå vidare att äska pengar för 2015.  
I oktober lämnades budgetäskandet in. Beslut om medel kom i början av december 
och SKRS hade äskat 2 910 000 kr för 2015. SKRS beviljades totalt 1 miljon kronor 
för 2015: 600 000 kr är för driften och 400 000kr för tre projekt.  
 
Vi har 4 utsedda pilotenheter i Halland, Blekinge, Gotland och Västra  
Götalandsregionen. I maj har vi en färdig användarvänlig webbmodul. Några 
justeringar kvarstår men ska vara åtgärdade innan sommaren. 
 
 
En referens/fokusgrupp med verksamhetschefer och verksamhetsansvariga var 
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inbokad 27 mars för att få att synpunkter och feedback på webbmodulen inför 
implementering. 
 
Vi ska genomföra tre projekt under året.  

1. Det första projektet handlar om att SKRS styrgrupp avser att utarbeta ett 
anpassat utbildningsmaterial i användningen av registret som ett led i 
verksamheternas förbättringsarbete.  

2. Det andra handlar om att utveckla en hemsida för SKRS. 
3.  Det tredje projektets syfte är att utveckla en tillgänglig och användbar 

webbmodul.  
Vi har lämnat in en projektbeskrivning för varje enskilt projekt som vi har blivit 
beviljade medel för.  
 
Nästa presentation och visning av webbmodulen skedde på nationella chefsdagarna 
på Bosön, 22 april. 14 regioner/enheter anmälde då sitt intresse för att delta i SKRS 
och utbildningen i oktober i Stockholm.  
Implementering och utbildning i webmodulen har nu skett följande datum; 13/10, 
14/10 och 22/10. 15 landsting/regioner deltog och har gått med i SKRS. 
Nästa presentation sker på nationella chefsdagen i Stockholm 5 november. 
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