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Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av 
personer med hjärtsvikt. 
 

Vision för Nationella Kvalitetsregistren används 
-  integrerat och aktivt för  
-  löpande lärande, förbättring, forskning samt  
-  ledning och kunskapsstyrning för att  
-  tillsammans med individen  
-  skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. 
 



Clinical adoption Framework, Lau et al. 2012/ Canada Infoway 
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Clinical adoption Framework: mikro–perspektiv  

Nationell 
kvalitetsregister 



ENKÄT  

Fyra sektioner:  
A)  Bakgrund 
B)  Vårdens kvalitet  
C)  Kvalitetsregistret  
D)  Organisatoriska förutsättningar för arbete med kvalitetsregistret 



BAKGRUND 
RiksSvikt 

Användare, n 
Sjuksköterska, % 

Arbetat mer än 10 år, % 

Anknytning till flera register, % 

Fått utbildning i att ledaförbättringsarbete med hjälp av registret, % 

62  
80 

71 

48 

13 

Verksamhetschef, n 
Arbetat mer än 10 år, % 

Anknytning till flera register, % 

Fått utbildning i att ledaförbättringsarbete med hjälp av registret, % 

 

19 
47 

79 

32 



MIN ROLL I REGISTRET MOTIVATION OCH LÄRANDE 



REGISTERINNEHÅLL 
RiksSvikt 

Antal variabler total 
Antal variabler sorterad 
Uppföljning 

191 
162 

Ja (första besök och efter 1 år) 

Kvalitetsmått (Donabedian) 
Strukturmått (t.ex. lokaler, utrustning) 

Processmått (t.ex. diagnostik, behandling, åtgärd) 
Resultatmått (hälsotillstånd) 

Vård- och omsorgspersonal 

Patient-rapporterad 

 

 
10 

57 

 

48 

6 (EQ-5D) 



I VILKEN UTSTRÄCKNING ANSER DU ATT RIKSSVIKT DATA….. 

•  Fångar de viktigaste  
aspekterna av vårdkvalitet? 

•  Är relevanta för kliniskt arbete? 



I VILKEN UTSTRÄCKNING ANSER DU ATT RIKSSVIKT DATA….. 

•  är ett bra verktyg för att kunna 
identifiera områden som behöver 
förbättras? 



Möjliggörs jämförelse över tid Finns rapporter flera ggr/år 



ANVÄNDNING UTBILDNING I ANVÄNDNING 



SYSTEMETS FUNKTIONALITET 

Överförs data automatiskt? Finns tekniska lösningar som stödjer 
integrerad och aktiv användning  



STÖD I ARBETE MED RIKSSVIKT 

Direkt från register Från egen verksamhet 



STÖD I ARBETE MED RIKSSVIKT 

Från sjukhusets/primär-
vårdens stödfunktioner 

Från landsting/region Från registercentrum 



Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har ni inom 
ditt ansvarsområde använt rikssviktdata till följande...... 

Ta fram verksamhetsstatistik Jämföra verksamheter  Redovisa resultat till 
medarbetarna 



Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har ni inom 
ditt ansvarsområde använt rikssviktdata till följande...... 

Identifiera 
förbättringsområde 

Genomföra förbättringar I utbildning av ny personal 



Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har ni inom 
ditt ansvarsområde använt rikssviktdata till följande...... 

I forskningsprojekt I utbildning av eller i dialog med patienter  



MIN ROLL I REGISTRET VERSUS FAKTISKA ANVÄNDNING 

Administrativ? 



I VILKEN UTSTRÄCKNING UPPLEVER DU ATT DIN NÄRMASTE 
CHEF…… 

Efterfråga data stödjer förbättringsarbete 
som andra (ej chefen själv) 
har initierat 

 initierar förbättringsarbete 



ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
I VILKEN UTSTRÄCKNING ANSER DU ATT DET FINNS….. 

En tydlig plan för arbete med 
Rikssvikt? 

tydlig kommunikation av 
verksamhetens mål med RiksSvikt? 



I vilken utsträckning anser du att det finns tillräckliga resurser (t.ex. 
tid och kompetens) för att….. 

Registrera fullständiga data Analysera data Genomföra 
förbättringsarbete 



I vilken utsträckning anser du att det finns ett bra nätverk för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte ….. 

med kollegor och andra 
aktörer inom er organisation? 

med kollegor och andra aktörer utanför 
er organisation? 



ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

AVSAKNANDE AV 
 
•  TID   

•  KOMPETENS   

•  TYDLIGA MÅL   

•  EFTERFRÅGA  
 



Vision för Nationella Kvalitetsregistren används 
-  integrerat och aktivt för  
-  löpande lärande, förbättring, forskning samt  
-  ledning och kunskapsstyrning för att  
-  tillsammans med individen  
-  skapa bästa möjliga hälsa, vård och 

omsorg. 

 



Tack! 
 
beatrix.alguren@gu.se 


