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Yttrande över rapporten: Guldgruvan i hälso- och
sjukvården – förslag till gemensam satsning 2011-2015.
Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta
utveckling
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Stockholms läns landsting möjlighet att avge
ett yttrande över rapporten ”Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Förslag
till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-14
Sammanfattning av ”Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Förslag till
gemensam satsning 2011 – 2015. Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling”
Ärendets beredning
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har överlämnat yttrande i
ärendet, vars synpunkter har inarbetats i detta yttrande.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna detta tjänsteutlåtande.
Förvaltningens synpunkter
Rapporten föreslår, på ett brett och konstruktivt sätt, möjligheter till
utveckling av såväl organisation kring registren som till användning av
deras information. Processen med ett stort antal medverkande personer i
översynen och att nu rapporten sänds på en omfattande remissrunda ger
legitimitet till arbetet.
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Förvaltningen delar synen på den problemformulering som utgör
bakgrunden till översynen, samtidigt som vi har stor respekt för det stora
arbete och engagemang som kontinuerligt läggs ner på utvecklingen av
registren och att föda dessa med information.
Förvaltningen ställer sig bakom behovet av en långsiktig satsning som ger
trygghet för registren och deras finansiering. En samverkan mellan staten,
sjukvårdshuvudmännen och industrin avseende en sådan finansiering är av
godo. Sjukvårdshuvudmännens bidrag torde dock i första hand utgöras av
de personella resurser som åtgår för arbete med och kring registren.
Förvaltningen ställer sig även bakom att en utredning genomförs för att se
på möjligheterna för att bredare dela med sig av data och att skapa ett
regelsystem för samverkan mellan olika organisationer och industrin.
Det är mycket viktigt att de juridiska kraven tydliggörs generellt. Vår
erfarenhet är att registerhållarna är måna om att följa lagen men att det
behövs ett utökat juridiskt stöd i dessa frågor.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har anfört att landstinget redan
idag ställer krav på verksamheterna att rapportera till kvalitetsregistren
samt att redovisa resultat. Dessutom finns ett starkt politiskt krav att
publicera vårdens kvalitetsresultat för medborgarna. Idag är den möjligheten begränsad, delvis på grund av bristfällig datakvalitet och delvis på
grund av juridiska spörsmål.
Utökade möjligheter för att använda registrens innehåll i den direkta
patientvården är av godo. Att även i registren få in data kring bl a
omvårdnad ger möjlighet till en helhetsbild som i huvudsak saknas idag.
Kan dessutom patienten direkt medverka genom att beskriva t ex effekten
av en viss behandling skapas en mycket positiv interaktion. Att använda
”Mina Vårdkontakter” som ingång för detta ligger helt i linje med vårt
arbete. Parallellt måste även kraven på journalsystemsleverantörerna
skärpas så att dubbelregistreringen av data minimeras. Annars är det en
stor risk för en vidareutveckling av kvalitetsregistren till ”specialitetsvisa
journalsystem” med en ökad fragmentering som följd. Det är alltså mycket
viktigt att säkerställa att information som tillhandahålls av patienten
kommer vården tillgodo via journalsystemen och inte enbart går direkt till
kvalitetsregistren.
Kan inte kvalitetsregistren integreras helt i journalsystemen bör ett delmål
vara att eliminera dagens många integrationer från dessa till de olika
registren. Helst skulle data skickas till en gemensam central nod och från
denna kunde de olika informationsmängderna hämtas in till de olika
registren utifrån deras specifika behov. Samma information finns ju i flera
register. Detta ökar även flexibiliteten avseende förändrade informations-
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behov i registren över tid. Behövs t ex utökad information kanske den redan
finns tillgänglig i noden så att förändringar i journalsystemen inte behöver
göras.
Förslagen kring organisation och styrning är mycket intressanta. En
starkare nationell styrning är med största sannolikhet positiv. Det är dock
viktigt att det handlar om ”ramverket” t ex i form av tillgänglighet, kvalitet
och rapportering och att balansen upprätthålls i förhållande till
professionens engagemang avseende registrens innehåll.
Landstinget är överens med utredningens förslag att öppna jämförelser bör
utvecklas metodologiskt så att rättvisa jämförelser kan redovisas för
vårdvalsinformation och ersättningssystem.
Att fastställa formaliserade processer som säkerställer informationsägarnas
delaktighet i beslut kring registren är grundläggande. En sådan process
måste fungera smidigt både inom organisation och i förhållande till de
nationella strukturerna.
En uppdelning mellan regionala utvecklingscentra och registercentra är
sannolikt en bra väg framåt. Vi bedömer dock att en fördjupad analys krävs
avseende ansvarsområden och arbetsformer.
Utökad samverkan med den kliniska forskningen är både viktig och
utmanande. Det gäller att inom ramen för den beskrivna organisationsstrukturen hitta balans mellan de olika perspektiven och behoven såväl på
kort som på längre sikt
Sammanfattningsvis ställer vi oss bakom utredningens slutsatser och
förslag och ser med spänning och tillförsikt fram mot att vara delaktiga i det
fortsatta arbetet inom detta mångfacetterade och oerhört viktiga område.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
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