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• Vad är kvalitetsregister? 

• Vilket data finns?

• Ansökan för data på individnivå

• Källor för öppen data (aggregerad nivå + 
metadata)

• Tips: Webbinarium ”Att forska på 
kvalitetsregister”

Agenda



Definition

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade 

uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat 

inom hälso- och sjukvård och omsorg. 

Vision

Nationella Kvalitetsregister ska 

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa 

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, 

förbättring, forskning samt ledning.

Vad är kvalitetsregister?

https://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister.1990.html

https://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister.1990.html


Vilket data?



Specifika uppgifter om 
diagnoser/åtgärder/problem, tex

• Diagnosspecifika data

• Behandlingsspecifika data

• Data på uppföljning (biverkningar, 
återfall etc)

• Flera kvalitetsregister har metadata på 
RUT

Vilket data?



Ansökningsprocessen

https://kvalitetsregister.se/download/18.358c3817172f36974fd68a2b/1593509
761523/NKI_Vagledning_webbpdf.pdf

https://kvalitetsregister.se/download/18.358c3817172f36974fd68a2b/1593509761523/NKI_Vagledning_webbpdf.pdf


Var ansöker man om data?



Vad finns på RC Norr?



Personuppgifter och villkor

Villkor vid utlämning av data : 
• Utlämnat material får endast användas för ändamål beskrivet i den godkända etikprövningen. 
• Forskaren ansvarar för att hanteringen av utlämnade data följer personuppgiftslagen och offentlighets och sekretesslagen
• Överlämnat material ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till det. 
• Publicering av materialet får endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte röjs.



Aggregerad data

• Vården i siffror 

• Interaktiva rapporter

• Standardiserade rapporter

• Statistik från standardiserade 
vårdförlopp (cancer)

Metadata

• Variabellistor finns publicerade (och till 
viss del i RUT

Finns öppen data publicerad?



Vården i siffror

https://vardenisiffror.se/

https://vardenisiffror.se/


Vården i siffror

https://vardenisiffror.se/ , import till excel

https://vardenisiffror.se/


Interaktiva rapporter

https://statistik.incanet.se/urinblasecancer/ via registrets hemsida, möjlighet för excelimport 

https://statistik.incanet.se/urinblasecancer/


Interaktiva rapporter

https://statistik.incanet.se/npcr/

https://statistik.incanet.se/npcr/


Standardiserade rapporter

• Månadsrapporter, kvartalsrapporter eller årsrapporter
• Rapporter för specifika regioner, händelser, variabler etc

https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/arsrapporter/

https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/arsrapporter/


Statistik från 
standardiserat vårdförlopp

Vad är ett standardiserat vårdförlopp?

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancersjukdom betyder att alla 

som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att 

undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt 

oavsett vem du är eller var du bor. Det ska finnas tider avsatta till de 

undersökningar som kan behövas.

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/


• Ansökning om aggregerad data (inga 
personuppgifter) till registret

Ansöka om aggregerad data?



Tips!

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/webbinariumattforskapakvalitetsregister.3779.html

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/webbinariumattforskapakvalitetsregister.3779.html


Tack för mig!

Christel Häggström
christel.haggstrom@regionvasterbotten.se


