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Beslut om medelstilldelning

Beslut
LKG-registret tilldelas totalt 1 000 000 kr ur överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister
för år 2023.

Medlen ska användas för att driva och utveckla kvalitetsregistret i enlighet med vad som anges i
överenskommelsen och detta beslutsbrev. Registret förväntas utveckla generiska lösningar i
samverkan med RCO som kan komma andra register till nytta.

LKG-registret har genomgått mycket fin utveckling och tilldelas nu certifieringsnivå 1. Registret
förväntas utveckla resultatindikatorer i sin öppna statistikvisning på hemsidan. 

Övrigt
Ramen för 2023 års anslag till Nationella Kvalitetsregister har minskat jämfört med 2022. För att skapa
en rättvisare fördelning och att så långt möjligt säkra driften av register som har stor betydelse för
vården samt register i positiv utveckling har register som har svårt att utvecklas fått stå tillbaka.

Nationella Kvalitetsregister ska enligt patientdatalagen (2008:355) primärt användas för att säkra och
utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvård. Uppgifter får inte samlas in för ändamålet forskning. Däremot
får insamlade uppgifter sekundärt användas för forskning. Medel från överenskommelsen får således
inte användas för ändamålet genomförande av forskning. 

Nationella Kvalitetsregister får inte användas för individuella bedömningar och åtgärder i hälso- och
sjukvård. Medel från överenskommelsen får således inte användas för att finansiera funktioner i
registren för sådan användning.

Registret ska ha ett aktivt samarbete med RCO samt med de nationella programområden som ingår,
eller kommer att ingå, i regionernas system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Medel ur överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister tilldelas för kommande
verksamhetsår. Medlen är avsedda att förbrukas under verksamhetsåret och bör inte sparas. Om ett
Nationellt Kvalitetsregister har medel kvar från det nationella stödet ska dessa överföras till
nästkommande år. Det är emellertid inte ett mål i sig att bedriva verksamhet med väsentliga överskott.
Medel som inte förbrukats under året ska återrapporteras i samband med den årliga ekonomiska
redovisningen så att hänsyn kan tas till balanserade medel vid bedömning av ansökan om medel för
kommande år. 

Med vänliga hälsningar

Anna Trinks

Samordnare Stödfunktionen för kunskapsstyrning inklusive Nationella kvalitetsregister, på uppdrag av
Samverkansgruppen för data och analys

https://www.researchweb.org/is/se/nkr/ansokan/966284
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Rekvirering av medel
För att ta del av beviljade medel ska registrets centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-
myndighet) skicka en elektronisk faktura utan momspåslag till:

Sveriges Kommuner och Regioner
 Org.nr: 222000-0315

 GLN-nr: 7362220000318
 PEPPOL id: 0007:2220000315

 Bank: Swedbank.

Referenskod: 3880 + 388300

Det är CPUA som ska rekvirera registrets medel från Sveriges Kommuner och Regioner.
 Om det är annan huvudman/part än CPUA som ska rekvirera medlen, bifoga avtal eller

överenskommelse som styrker att CPUA har överlåtit ansvaret till den huvudmannen/parten.

Faktura med betalningsvillkor på 30 dagar (netto) kan skickas till SKR tidigast 10 mars 2023.

Medel ska rekvireras senast den 30 juni 2023.
 Observera att medel som rekvireras senare kommer inte att betalas ut.

För frågor om rekvirering av medel, kontakta Nationella Kvalitetsregisters kansli,
adminkvalitetsregister@skr.se

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm 08-452 70 00 adminkvalitetsregister@skr.se
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