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Kvalitetsregister



Nationella kvalitetsregister



Vision
Nationella kvalitetsregistren används integrerat
och aktivt i vården för:
-löpande lärande
-förbättringsarbete
-kvalitetssäkring
-ledning
-kunskapsstyrning
-forskning
för att tillsammans med individen skapa bästa
möjliga hälsa, vård och omsorg
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Nationella kvalitetsregister -
statistiker

• Jobbar främst med utdata – i huvudsak statistik

• Även delaktiga i byggande och underhåll av register

• Medverkar i forskningsprojekt, främst statistiska analyser

• Bistår också i design- och planeringsfas i forskningsprojekt



Nationell IT-plattform - INCA

Sex sjukvårdsregioner – ett
system

- Verktygsbaserat generiskt system
- Avancerat behörighetssystem möjliggör 

registerbehörigheter på olika nivåer



Innanför inloggning



”Koll på läget” för den egna enheten med kvalitetsindikatorer och målnivåer







Utanför inloggning



Årsrapporter…….

www.cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister
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• Studier

• T ex av överlevnad hos

viss patientgrupp



Mindre vanligt…



Mindre vanligt…

• Regional utvecklingsplan för cancervården är obligatoriskt

• Tre stycken hade producerats på tio år

• Ingen hade utvärderats

• Projekt för att utvärdera

• Man valde ett annorlunda grepp

• Concept mapping



Utvärdering av cancerplanen

• Försökte nå ut till alla delar av cancervården

• Förvaltnings och sjukhusledning

• Verksamhetschefer, sektions- och enhetschefer

• Läkare

• Sjuksköterskor

• Rehabpersonal

• RCC-personal



Utvärdering av cancerplanen

• Var och en fick fullfölja följande mening:

• ”För att den regionala utvecklingsplanen i cancervård ska 

vara användbar och en naturlig del i mitt arbete behöver...”

• Ombads fullfölja meningen 2-5 gånger

• Genererade 387 svar

• Vi identifierade 100 unika idéer
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• Vi identifierade 100 unika idéer

• 16 deltagare fick individuellt sortera i kategorier

• Baserat på hur ofta eller sällan idéer hamnade tillsammans 

kunde vi översätta detta till avstånd och rita in dem i ett 

koordianatsystem. (Metoden heter Multidimensional

scaling)

• Genom att använda en klustringsteknik lät vi ideerna forma 

kluster – teman – koncept

• Concept mapping!



Utvärdering av cancerplanen
• Genom att använda en klustringsteknik på idéerna i 

koordinatsystemet lät vi idéerna forma kluster – teman –

koncept

• Concept mapping!
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