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Guldgruvan i hälso- och sjukvården –
förslag till gemensam satsning 2011-2015.
Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens
fortsatta utveckling
Sveriges Kommuner och Landsting har av regeringen fått i uppdrag att
tillsätta en arbetsgrupp för att göra en översyn av de nationella
kvalitetsregistrens fortsatta utveckling. I uppdraget ingår bland annat att
skapa förutsättningar för ett mer heltäckande system av register, samt för en
ökad användning av de nationella kvalitetsregistren i hälso- och sjukvårdens
förbättringsarbete och i den kliniska forskningen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f) föreslår följande
synpunkter inför landstingsstyrelsens beslut. Det är en bra och heltäckande
översyn som är presenterad i rapporten och dessutom en mycket angelägen
sådan. Förvaltningen är överens med slutsatserna i rapporten men har i
första hand koncentrerat sig på följande kapitel; Registrens användning i
förbättringsarbete och kliniskt arbete, Kvalitetsregister som underlag för
uppföljning av vårdens resultat, Informationsöverföring till och från
nationella kvalitetsregister och juridiska aspekter samt Organisation och
stödstruktur för de nationella kvalitetsregistren
Översynens förslag

HSN-f delar översynens uppfattning att det behövs en starkare nationell
styrning av infrastrukturen för registren och att det bör ställas tydligare krav
på kvalitetsregistren när det gäller datatillgänglighet och datakvalitet. HSN-f
behöver nyttja innehållet i Kvalitetsregistren i högre utsträckning i arbetet
med kvalitetsuppföljning och i samband med målrelaterad ersättning. Redan
idag ställer HSN-f krav på verksamheterna att rapportera till
kvalitetsregistren samt att redovisa resultat. Dessutom finns ett starkt
politiskt krav att förvaltningen ska publicera vårdens kvalitetsresultat för
medborgarna. Idag är den möjligheten begränsad, delvis på grund av
bristfällig datakvalitet och delvis på grund av juridiska spörsmål. En
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nyckelfaktor till framgång i det arbetet är att lösa problemen med
dubbelregistrering av uppgifter i journalsystem och kvalitetsregister.
Vårdpersonalen skulle då visa större intresse att lägga ner tid på
registreringen när de kan nyttja underlaget i sitt förbättringsarbete. Därmed
stödjer HSN-f översynens förslag till ett nationellt program under åren
2011-2015 för effektivisering av datainsamling och återrapportering av data.
HSN-f ser mycket positivt på att kvalitetsregistren även ska mäta
patientrapporterat resultat. Ett stort behov finns att mäta vårdeffekterna på
patienterna. Denna ambition har HSN-f i sitt arbete med
kvalitetsuppföljning.
HSN-f är överens med utredningens förslag att öppna jämförelser bör
utvecklas metodologiskt så att rättvisa jämförelser kan redovisas för
vårdvalsinformation och ersättningssystem.
HSN-f ställer sig bakom förslaget till organisation och styrning som ger
trygghet för kvalitetsregistren och deras finansiering. Ett fördjupat
samarbete mellan de tre parterna; staten, sjukvårdshuvudmännen och
industrin rörande finansiering är positivt. Sjukvårdshuvudmännens bidrag
borde emellertid främst utgöras av personella resurser som krävs för arbetet
med registren. En väsentlig utmaning blir att knyta ihop de Regionala
utvecklingscentra med Registercentra ur såväl ekonomisk som administrativ
synpunkt.
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