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Riktlinjer för kvalitetsregister
Allmänt
För att systematiskt kunna förbättra kvalitén i vården behöver vi utvärdera de insatser
som görs och följa upp vilka resultat olika former av åtgärder och behandling ger.
Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av åtgärder och
behandlingsresultat. Kvalitetsregister innehåller individbundna uppgifter om problem/
diagnos, insatta åtgärder och resultat. På så vis blir det möjligt att se hur det går för
brukaren/ patienten, inte enbart ur sjukvårdens och omvårdnadens perspektiv utan
även ur individens. Det blir tydligt vilka åtgärder/ behandlingar som ger bäst resultat och
det blir möjligt att utveckla vårdens och omsorens kvalitet. Registrerade uppgifter ger
underlag som möjliggör analys av vad som åstadkoms i sjukvårdens och omvårdnadens
inom det område registret omfattas av. Det blir även möjligt att följa upp enskilda
vårdgivare samt enheter och göra jämförelser mellan enheter i landet. Information i
kvalitetsregisregistren kan underlag för att utveckla och ständigt förbättra och är i och
med det en viktig och nödvändig del i ett modernt hälso- och sjukvårds samt
omvårdnads system.
I patientdatalagen är det reglerat på vilket sätt information om en patient får användas
och utbytas inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för att kunna inkludera en
brukare/patient i ett nationellt kvalitetsregister är att vederbörande fått information om
registret och därefter inte motsatt sig registrering. Personuppgifter i nationella
kvalitetsregister ska så snart som möjligt utplånad om det finns anledning att anta att
den enskilde skulle motsätta sig registreringen.
•

Senior alert (S.a), är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben där varje
brukare/ patient registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder, händelser och
uppföljningar inom områdena fall, undernäring, trycksår, hälsa i munnen och blåsdysfunktion. Med arbetsverktyget S. a vill man utveckla nya förebyggande arbetssätt
som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. Kvalitetsregistret Riks sår är kopplat till S.a. Riskbedömning och
registrering ska sedan ske 1 gång per år eller när behov uppstår. Har inte någon
information lämnats från eventuell tidigare vårdgivare ska sådan efterfrågas av
legitimerad personal.

•

Svenska HALT – En av de största utmaningarna inom patientsäkerhetsarbetet är att
förhindra vårdrelaterade infektioner (VRI) samt att förebygga förekomst och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Svenska HALT är en nationell mätmetod där
insamling och återrapportering av lokala data ska vara lättillgängligt och användbar
för ett systematiskt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret Svenska HALT är kopplat till
S.a.
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•

Svenska palliativregistret, har till syfte att successivt förbättra vården i livets
slutskede. Registrets huvudsyfte är att på patientnivå möta hur enheter lever upp till
definierade kriterier för god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett
kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter
oavsett diagnos och typ av vårdenhet. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska/
sjuksköterska ska registrera samtliga dödsfall i Palliativa registret.

•

BPSD-registret, vårdgivaren är ansluten till registret. Med hjälp av struktur i
vårdarbetet minska BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens),
vilket någon gång drabbar cirka 90 % av alla som lever med en demenssjukdom.

•

SveDem - Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister avseende
demenssjukdomar. Syftet är att förbättra kvaliteten i demensvården och målet är en
likvärdig, optimerad behandling av patienten med demenssjukdom.

•

PPM BHK - Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler
sker vanligtvis en gånger per år och initieras av SKR. Den nationella mätningen av
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete är avsedd
som ett stöd för kommunerna i arbetet med att uppnå hög följsamhet.
Uppföljningen delas upp inom områdena basala hygienrutiner respektive klädregler.

I Katrineholm gäller
Verksamheter/enheter/avdelningar ska fullt ut delta i de olika kvalitetsregistren som är
adekvata för verksamheten. Syftet är att registren ska användas till att utveckla
verksamheterna. Verksamheternas resultat, analyser och utvecklingsområden samt
systematiska kvalitetsarbete i form av åtgärdsplaner och handlingsplaner, upprätta och
följas upp kontinuerligt och redovisas till vårdgivaren.

Se även
•

Senior alert, http://plus.rjl.se/senioralert

•

Svenska Palliativa registret, Svenska Palliativregistret - Webinmatning

•

BPSD, http://www.bpsd.se/

•

SveDem, http://www.ucr.uu.se/svedem/

•

Svenska HALT, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/

•

PPM BHK, Mätning, basala hygienrutiner | SKR

