
   
     Den 9 apr 2010 
 
 Varför är det ibland stora skillnader mellan registreringarna i 
 de nationella kvalitetsregistren och i patientregistret? 
 
 Den frågan väckte Karin Nyqvist när hon vid RDK- 
 konferensen i mars visade exempel på hur data som kommer in till  
 Socialstyrelsen används. Karin arbetar på Avdelningen statistik och  
 utvärdering, enheten för öppna jämförelser. 
 

De data som samlas in på Socialstyrelsen används på många olika 
sätt, bl a för internationell statistik, beskrivningssystem, forskning, 
öppna jämförelser, ersättningssystem, analys, uppföljning och 
utvärdering, förbättringsarbete och massmedia.  
 
Patientregistret – PAR - som Socialstyrelsen bygger upp är brett, 
lagstadgat, obligatoriskt. De nationella kvalitetsregistren är 
områdesspecifika, samlar information på en detaljerad nivå, gör i 
vissa fall behandlingsuppföljningar och de är frivilliga.  
 
Angående kvaliteten i data är kodningen jätteviktig understryker 
Karin Nyqvist. Det bör kodas lika över tid för jämförbarhet.  
 
Karin visade exempel på skillnader i registrering till 
kvalitetsregister och till patientregistret. 
 
De bråckoperationer som utfördes 2008 i Sverige registrerades till 
cirka 70 % i både PAR och Bråckregistret. Vissa landsting har 
registrerat till bråckregistret till 100% men till PAR endast till 50-
60%. 
 
Ett diagram över rapportering av ERCP-undersökningar visar 
exempel på landsting som rapporterat till GallRiks till 100% men 
till PAR bara till 25%.  
 
Vid jämförelser kan man t ex se att Riks-HIA har ett nära samarbete 
med PAR. Registren matchar varandra till hög procent.  
 

 Karin visar på att det finns bortfall och olikheter mellan registren. 
 Det finns en tendens hos vissa kliniker, framför allt privata  
 vårdgivare, att bara rapportera till kvalitetsregister. Det finns också  
 olikheter bl a i inrapportering av åtgärdskoder. 
 
 Alla ska rapportera till Patientregistret, med undantag för  
 primärvården just nu, men det blir ingen påföljd vid  
 underrapportering. Socialstyrelsen kontaktar berörda instanser för  
 att öka rapporteringen. 
 
 Alla intresserade kan titta mer på registerjämförelser i rapporten  
 ”Bilaga till öppna jämförelser av hälso- och sjukvården 2009”. 
                                                                                     Lena Johansson, RDK-styrelsen 
 


