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Vad Vad äär en utvecklingsansvarig?r en utvecklingsansvarig?



Vad Vad äär en utvecklingsansvarig?r en utvecklingsansvarig?

som samordnar, koordinerar och pekar ut som samordnar, koordinerar och pekar ut 
riktningen friktningen f öör de delprojekt som utgr de delprojekt som utg öör r 
utvecklingsarbetet  utvecklingsarbetet  

Kan liknas vid enKan liknas vid en



Patientregistret omfattarPatientregistret omfattar

• alla avslutade vårdtillfällen i sluten vård

• uppgifter om patienter som behandlats i öppen 
specialiserad vård vid sjukhus

Patientregistret omfattar intePatientregistret omfattar inte

• uppgifter från primärvård 

• uppgifter från andra yrkesgrupper än läkare



Patientregistrets Patientregistrets äändamndam åål l äärr……

att tillhandahatt tillhandahåålla uppgifter flla uppgifter föör framstr framstäällning av statistik, llning av statistik, 
uppfuppfööljning, utvljning, utväärdering och kvalitetssrdering och kvalitetssääkring samt fkring samt föör r 
forskning och epidemiologiska undersforskning och epidemiologiska undersöökningar kningar 



PAR PAR -- ppååverkan av pverkan av p ååggåående ende 
och kommande projektoch kommande projekt

PatientregistretPatientregistret
--Uppgifter om patientenUppgifter om patienten
--Uppgifter om vUppgifter om våårdenhetenrdenheten
--Administrativa uppgifterAdministrativa uppgifter
--Medicinska uppgifterMedicinska uppgifter
--??

StatistikStatistik

UppfUppfööljningljning

UtvUtväärderingrdering

KvalitetssKvalitetssääkringkring

ForskningForskning
Epidemiologiska Epidemiologiska 
undersundersöökningarkningar

ÖÖppna ppna 
jjäämfmföörelserrelser Mest sjuka Mest sjuka 

ääldreldre
Patientens Patientens 
vvääg genom g genom 

vvåårdenrden
PatientPatient--
ssääkerhetkerhet

HHäälsolso--
frfräämjande mjande 
indikatorerindikatorer

TemaTema--
rapporterrapporter ??



Det finns ett behov av att utveckla patientregistre t Det finns ett behov av att utveckla patientregistre t 
fföör att det ska kunna svara upp mot alla delar i r att det ska kunna svara upp mot alla delar i 
äändamndam ååletlet



I december 2012 antog Socialstyrelsen en I december 2012 antog Socialstyrelsen en 
utvecklingsplan futvecklingsplan f öör patientregistret som r patientregistret som 

••äär ett inriktningsdokument fr ett inriktningsdokument föör kommande femr kommande femåårsperiodrsperiod

••innehinnehååller relevanta fller relevanta föörbrbäättringsttrings-- och utvecklingsbehovoch utvecklingsbehov



Utvecklingsplanen identifierar och prioriterar beho v Utvecklingsplanen identifierar och prioriterar beho v 
avav……

••fföörräändringsarbete i hela ndringsarbete i hela ””processenprocessen”” patientregistretpatientregistret

••ututöökning av omfattning och innehkning av omfattning och innehåållll



Utvecklingsplanen presenterar cirka 35 delprojekt Utvecklingsplanen presenterar cirka 35 delprojekt 
inom 11 olika utvecklingsomrinom 11 olika utvecklingsomr åådenden ……



UtvecklingsomrUtvecklingsomr ååden som beaktasden som beaktas ……

•• Syfte och mSyfte och måålbildlbild

•• OrganisationOrganisation

•• KommunikationKommunikation

•• AktualitetAktualitet

•• OmfattningOmfattning

•• InnehInnehåållll

•• KvalitetKvalitet

•• TeknikTeknik

•• StatistikpresentationStatistikpresentation

•• FacksprFacksprååk och informatikk och informatik

•• Internationell Internationell ööversikt och internationellt utbyteversikt och internationellt utbyte



Delprojekten sDelprojekten s äätts igtts ig åång efter hand under ng efter hand under 
kommande femkommande fem åårsperiod. Under 2013 prioriteras rsperiod. Under 2013 prioriteras 
arbeten inom farbeten inom f ööljande utvecklingsomrljande utvecklingsomr ååden:den:

•• Syfte och mSyfte och måålbildlbild

•• OrganisationOrganisation

•• KommunikationKommunikation

•• AktualitetAktualitet

•• InnehInnehååll (avseende vll (avseende vääntetider i akutsjukvntetider i akutsjukvåården och rden och 
klockslag)klockslag)

•• KvalitetKvalitet

(Till detta kommer f(Till detta kommer fööreskriftsarbete)reskriftsarbete)



FFöör en lyckad utveckling krr en lyckad utveckling kr äävs en vvs en v ääl fungerande l fungerande 
grundplattform som utggrundplattform som utg öörs avrs av ……

•• Syfte och mSyfte och måålbildlbild

•• OrganisationOrganisation

•• KommunikationKommunikation



AntagandeAntagande ……

Gemensamt kommunicerat syfte och mGemensamt kommunicerat syfte och måålbild + lbild + 

ÄÄndamndamåålsenlig organisation +lsenlig organisation +

Tydlig kommunikation genom hela processkedjan =Tydlig kommunikation genom hela processkedjan =

Grundstenen fGrundstenen föör PAR:s utvecklingsarbete =>r PAR:s utvecklingsarbete =>

Skapar fSkapar föörutsrutsäättningar fttningar föör samarbete och delaktighet =>r samarbete och delaktighet =>

FramgFramgåångsrikt utvecklingsarbete!?ngsrikt utvecklingsarbete!?



Syfte och mSyfte och m åålbildlbild ……
Gemensam, 

kommunicerad 
och förankrad 

målbild

Aktualitet

Kvalitet

Kommunikation

Primärvård

Automatiserad datafångst

Väntetider

Statistikpresentation

Internationell statistik-
utveckling

Projekt X

Projekt YXX

XX



Patientregistrets syfte enligt Socialstyrelsens Patientregistrets syfte enligt Socialstyrelsens 
webbsida webbsida äärr……

att fatt föölja hlja häälsoutvecklingen i befolkningen, flsoutvecklingen i befolkningen, föörbrbäättra ttra 
mmööjligheterna att behandla sjukdomar samt bidra till hjligheterna att behandla sjukdomar samt bidra till häälsolso--
och sjukvoch sjukvåårdens utvecklingrdens utveckling



Patientregistrets syfte Patientregistrets syfte äärr……



Patientregistrets syfte Patientregistrets syfte äärr……

Klart som korvspad, eller hur?Klart som korvspad, eller hur?



Patientregistrets syfte Patientregistrets syfte äärr……

Klart som korvspad, eller hur? Nja, kan nog diskuterasKlart som korvspad, eller hur? Nja, kan nog diskuteras……..



Patientregistrets syfte och mPatientregistrets syfte och m åålbildlbild

Enligt nulEnligt nuläägesbeskrivning och behovsanalys:gesbeskrivning och behovsanalys:

••Saknas gemensam kommunicerad bild Saknas gemensam kommunicerad bild –– oklart syfteoklart syfte
och varierande uppfattningoch varierande uppfattning



ÅÅsikter om patientregistrets syfte enligt nulsikter om patientregistrets syfte enligt nul äägesges -- och behovsanalysoch behovsanalys

Citat som svar på frågan ”Vad är syftet med PAR”:

•”Skapa jämförande statistik inom landstingen, underlag för benchmarking.”

•”Många olika syften, allt som vi internt och internationellt vill jämföra.”

•”Input till totalkostnadsbokslutet och ÖJ.”

•”Övergripande statistik för enskilda landsting för administrativ planering av 
sjukvård.”

•”Epidemiologiskt register där man kan följa långa tidscykler - forskningssyfte.”

•”Skapa en friskare befolkning.”

•”Utjämningsbidragen är inblandade och därför viktigt med rätt diagnoser och koder.”

•”Syftet är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att 
förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens 
utveckling.”

•”Finns ingen formell beskrivning…”



Syfte och mSyfte och m åålbildlbild

••Det finns ett Det finns ett äändamndamåål och det finns ett syfte men det saknas l och det finns ett syfte men det saknas 
en gemensam kommunicerad bild av syfteten gemensam kommunicerad bild av syftet

••Viktigt att snarast tydliggViktigt att snarast tydliggööra och kommunicera detta till alla i ra och kommunicera detta till alla i 
patientregistrets processkedjapatientregistrets processkedja

••Central betydelse att Central betydelse att ööka medvetenhet och fka medvetenhet och föörstrstååelse felse föör r 
patientregistrets nyttapatientregistrets nytta

••Syfte och mSyfte och måålbild ska framglbild ska framgåå i alla Socialstyrelsens i alla Socialstyrelsens 
produkter som berprodukter som beröör patientregistretr patientregistret



OrganisationOrganisation

Antagande:Antagande:

För att nå framgång behövs ett samlat koordinerat grepp 
över de olika utvecklingsinitiativen. En ändamålsenlig 
organisation som samlar såväl interna medarbetare som 
extern expertis skapar förutsättningar för samarbete och ger 
delaktighet i förändringsarbetet



AC S

Referens-/ 
arbetsgrupp

Patientregistrets 
samordningsforum

-Utvecklingsansvarig 
-Kvalitetsansvarig
-Leverensansvarig
-Informatör
-Samordningsansvarig 
statistikutveckling
-Representant NI
-Delprojektledare primärvård, 
patientens väg genom vården, 
aktualitet m fl.

Rådet för 
patientregistret

-AC ordförande
-EC S/VO
-EC S/RE
-EC S/BS
-Utvecklingsansvarig
-Informatör
-Extern expertis 
representerande PARs 
processkedja

Kontakt-
personsgrupp

På-plats-besök

Samordning 
SKL

Styrgrupp
-EC S/VO
-EC S/RE
-EC S/BS

Utvecklingsansvarig
Anders Tennlind S/VO

Organisationsschema Organisationsschema 
–– utvecklingsarbete utvecklingsarbete 
PARPAR

Kvalitetsansvarig
Anders Jacobsson S/VO

Leverensansvarig
Staffan Olegård S/RE

Samordningsansvarig
statistikutveckling

Sara Dahlin S/BS

Referens-/ 
arbetsgrupp

Delprojekt 1, delprojekt 2,….,delprojekt n



OrganisationOrganisation

Intern:Intern:
••UtvecklingsansvarigUtvecklingsansvarig

••KvalitetsansvarigKvalitetsansvarig

••LeveransansvarigLeveransansvarig

••Patientregistrets samordningsforumPatientregistrets samordningsforum

••Delprojektledare Delprojektledare 

Extern:Extern:
••RRåådet fdet föör patientregistretr patientregistret

••Kontaktpersongrupp Kontaktpersongrupp –– SoS regi, intensifieringSoS regi, intensifiering

••Formaliserat samordningsarbete med SKL kring PARFormaliserat samordningsarbete med SKL kring PAR--frfråågorgor

Intern => extern:Intern => extern:
••””TurnTurnééorganisationorganisation”” fföör pr påå--platsplats--besbesöökk



KommunikationKommunikation

••UpprUppräätta kommunikationsstrategi ftta kommunikationsstrategi föör alla delprojekt som nr alla delprojekt som nåår r 
alla beralla beröörda i processkedjanrda i processkedjan

••Plattform fPlattform föör kommunikation med privata vr kommunikation med privata våårdgivarerdgivare

••Rutin fRutin föör r ””ppåå--platsplats--besbesöökk”” hos huvudmhos huvudmäännennnen

••Spridning av utvecklingsplan Spridning av utvecklingsplan –– skriftligt och muntligtskriftligt och muntligt



UpprUppr äätta kommunikationsstrategitta kommunikationsstrategi

Antaganden:Antaganden:

••Tydlig kommunikation genom hela processkedjan villkor fTydlig kommunikation genom hela processkedjan villkor föör r 
effektivt utvecklingsarbeteeffektivt utvecklingsarbete

••Relevant information till interna och externa nyckelpersoner Relevant information till interna och externa nyckelpersoner 
skapar delaktighet och mskapar delaktighet och mööjligheter till bred fjligheter till bred föörankringrankring



UpprUppr äätta kommunikationsstrategitta kommunikationsstrategi

••Kommunikationsstrategi fKommunikationsstrategi föör samordnad bild kringr samordnad bild kring

•• Hur kommunikationen ska skeHur kommunikationen ska ske
•• Vilka budskap som ska fVilka budskap som ska föörmedlasrmedlas
•• Vilka som Vilka som äär mottagare av informationenr mottagare av informationen
•• Vilka kanaler som ska anvVilka kanaler som ska anväändasndas

••Kommunikationsplan fKommunikationsplan föör varje utvecklingsaktivitet som sr varje utvecklingsaktivitet som såå krkrääverver

•• PrimPrimäära och sekundra och sekundäära mottagare identifierasra mottagare identifieras
•• Aktiviteter och strategier utformas fAktiviteter och strategier utformas föör br bäästa fsta föörankring och rankring och 

effekteffekt



AktualitetAktualitet

••Utveckla modell och rutiner fUtveckla modell och rutiner föör mr måånatlig inrapportering och natlig inrapportering och 
publicering av data publicering av data 

••AngelAngelääget fget föör bland annat verksamhetsuppfr bland annat verksamhetsuppfööljning och ljning och 
kvalitetsutveckling inom vkvalitetsutveckling inom våården och nationella beslut kring rden och nationella beslut kring 
hhäälsolso-- och sjukvoch sjukvåårdsutvecklingrdsutveckling

••FFööreskriftsarbete preskriftsarbete pååggåår r –– planerad driftstart 1 januari 2014 planerad driftstart 1 januari 2014 



InnehInneh ååll (A) ll (A) –– frfr åån 1 januari 2014n 1 januari 2014

••VVääntetider i akutsjukvntetider i akutsjukvåård rd -- regeringsuppdragregeringsuppdrag

••Datum och klockslag fDatum och klockslag föör samtliga rapporterade hr samtliga rapporterade häändelserndelser

••FFööreskriftsarbete preskriftsarbete pååggåårr



InnehInneh ååll (B) ll (B) –– lläängre perspektivngre perspektiv

••Identifiering av vIdentifiering av våårdgivare rdgivare –– utveckling vutveckling våårdgivarregisterrdgivarregister

••HHäälsolsoäärende rende –– sammanhsammanhåållen information om en individs llen information om en individs 
enskilda venskilda våårdprocessrdprocess

••Datum och tid Datum och tid –– t ex ft ex föör patientens vr patientens vääg genom vg genom våården eller rden eller 
fföör patientsr patientsääkerhetkerhet



OmfattningOmfattning

••Datainsamling i primDatainsamling i primäärvrvåården rden –– fföörordningsrordningsäändringndring

••UtUtööka med flera yrkeskategorier ka med flera yrkeskategorier –– fföörordningsrordningsäändringndring

••ÖÖkad inrapporteringsgrad kad inrapporteringsgrad –– identifiera totalbortfall genom identifiera totalbortfall genom 
ttääckningsgradsstudierckningsgradsstudier

••Inventera databehov Inventera databehov –– kartlkartlääggning av ggning av öönskvnskväärda datarda data

••Internationella behov Internationella behov –– EU (t ex NUTS)EU (t ex NUTS)

••Internationella behov Internationella behov –– andra organandra organ

••Injury Database Injury Database –– IDBIDB



Internationella behov Internationella behov -- EUEU

••Kommande EUKommande EU--lagreglering kommer att krlagreglering kommer att krääva att va att 
medlemslmedlemsläänderna kan redovisa patientdata pnderna kan redovisa patientdata påå regional nivregional nivåå

••Krav pKrav påå rapportering av rapportering av åålder och klder och köön, samt eventuellt ytterligare n, samt eventuellt ytterligare 
information som diagnos och operation finformation som diagnos och operation föör alla EUr alla EU--medborgare medborgare 

••Nu Nu ””gentlemengentlemen´́s agreements agreement””, inom , inom ööverskverskåådlig framtid dlig framtid 
implementeringsfimplementeringsföörordning frordning föör vilka variabler, vilket innehr vilka variabler, vilket innehååll och ll och 
hur rapportering ska skehur rapportering ska ske

••NUTS NUTS –– Nomenclatures des UnitNomenclatures des Unitéés Territorials Statistiques s Territorials Statistiques ––
EU:s regionindelning som planeras att infEU:s regionindelning som planeras att inföörasras



KvalitetKvalitet

••Verktyg fVerktyg föör spr spåårning av kvalitetsbrister i kodningrning av kvalitetsbrister i kodning

••Kvalitetsbrister i kodning Kvalitetsbrister i kodning –– underlag funderlag föör utbildningr utbildning

••Kvalitetsrutiner hos huvudmKvalitetsrutiner hos huvudmäännen nnen –– uppruppräätta kravmtta kravmåått ptt påå
godkgodkäänd kvalitetnd kvalitet

••Kvalitetsrapportering till statistikanvKvalitetsrapportering till statistikanväändare/forskare ndare/forskare ––
standardiserad metadatastandardiserad metadata



Verktyg fVerktyg f öör spr sp åårning av kvalitetsbrister i kodningrning av kvalitetsbrister i kodning

••Utvecklingsarbete fUtvecklingsarbete föör att skapa enhetliga mr att skapa enhetliga måått ptt påå
kodningskvalitet i syfte att fkodningskvalitet i syfte att föörbrbäättra kvaliteten i inrapporterad data ttra kvaliteten i inrapporterad data 
–– fföörsta rapport publicerades 5 mars rsta rapport publicerades 5 mars 

••Utveckla rutiner fUtveckla rutiner föör r ååterfterfööring av resultat till huvudmring av resultat till huvudmäännen och nnen och 
ggööra resultaten kra resultaten käända fnda föör anvr anväändare av registretndare av registret

••Ett intensifierat arbete kring kvalitetsbrister i kodning kan leEtt intensifierat arbete kring kvalitetsbrister i kodning kan leda till da till 
resultat som kan omsresultat som kan omsäättas i utbildning av kodarettas i utbildning av kodare

••Socialstyrelsen ska undersSocialstyrelsen ska undersööka mka mööjligheterna att ta fram ett jligheterna att ta fram ett 
nationellt underlag fnationellt underlag föör kodningsutbildningr kodningsutbildning



TeknikTeknik

••Relationsbaserad filstruktur Relationsbaserad filstruktur –– kopplingar diagnoser och kopplingar diagnoser och 
ååtgtgäärdskoderrdskoder

••Automatiserad datafAutomatiserad datafåångstngst

••Rutin fRutin föör r ååterkoppling till rapporterande enheter terkoppling till rapporterande enheter –– t ex t ex 
elektroniskt forum, FAQelektroniskt forum, FAQ--funktionfunktion



StatistikpresentationStatistikpresentation

••Presentation av specialiserad Presentation av specialiserad ööppenvppenvåårdrd

••Plan fPlan föör nya publikationsformer r nya publikationsformer –– aktualitet, aktualitet, 
sjukdomsgrupper, socioekonomi, livscykelperspektiv, god sjukdomsgrupper, socioekonomi, livscykelperspektiv, god 
vvåård etc.rd etc.

••Exempelkatalog Exempelkatalog –– synliggsynliggöörande av goda exempel prande av goda exempel påå
patientregistrets nytta avseende t ex forskning, statistik, patientregistrets nytta avseende t ex forskning, statistik, 
kvalitetsstudier, verksamhetsuppfkvalitetsstudier, verksamhetsuppfööljningljning



FacksprFackspr ååk och informatikk och informatik

••Harmonisering av termer och begreppHarmonisering av termer och begrepp

••Klassificering av diagnoser och Klassificering av diagnoser och ååtgtgäärder rder –– bevaka ICF, bevaka ICF, 
ICD11 m fl.ICD11 m fl.



Internationell Internationell ööversikt och internationellt utbyteversikt och internationellt utbyte

••Internationell Internationell ööversiktsrapport med beskrivning versiktsrapport med beskrivning 
registerstruktur, metoder fregisterstruktur, metoder föör datainsamling och r datainsamling och 
utvecklingsinsatserutvecklingsinsatser

••Initiera samarbeten och genomfInitiera samarbeten och genomfööra studiebesra studiebesöök k –– en en 
fföörutsrutsäättning fttning föör utveckling r utveckling äär att lr att läära av andras erfarenheterra av andras erfarenheter

••Delta i sameuropeiska utvecklingsarbetenDelta i sameuropeiska utvecklingsarbeten



Utvecklingsplan fUtvecklingsplan f öör patientregistret:r patientregistret:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/201 3http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/201 3--11--1717


