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Täckningsgrader 2018 
Inrapporteringen till nationella kvalitetsregister ligger stabilt över tid. Här 
sammanställer Socialstyrelsen jämförelser av inrapporteringen till nation-
ella kvalitetsregister med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodata-
register. Totalt redovisas 55 täckningsgradsjämförelser för 42 kvalitetsre-
gister. 

Täckningsgraden är kopplad till vad som 
registreras 
Kvalitetsregister inom svensk sjukvård registrerar uppgifter från olika slags po-
pulationer. Vissa registrerar åtgärder eller akuta sjukdomsfall som har tydliga 
kriterier och tidpunkter för inklusion och som främst behandlas inom sluten vård 
eller i specialiserad öppen vård. Dessa register tenderar att kunna uppnå både 
hög täckningsgrad och hög matchningsgrad mot patientregistret. Andra register 
följer patienter som har kroniska sjukdomar med gradvis insjuknande, glesa 
vårdkontakter och hög andel behandling inom primärvård. Detta kan leda till så-
väl lägre täckningsgrad som svårigheter att hitta lämplig jämförelsepopulation i 
Socialstyrelsens register. 
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Uppdelning på vad kvalitetsregistret avser att registrera

Figur 1. Täckningsgrader för kvalitetsregistren 2018

Källa: Socialstyrelsens register och nationella kvalitetsregister
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Jämförelserna som genomförts mot Socialstyrelsens register kan delas in i fyra 
grupper beroende på vad kvalitetsregistret avser att registrera. I figur 1 visas 
täckningsgraderna för kvalitetsregister i de fyra kategorierna: 

• Register som främst avser akuta sjukdomstillstånd 
• Register som huvudsakligen registrerar åtgärder eller ingrepp 
• Register som avser somatiska kroniska sjukdomar 
• Register som avser psykiatriska sjukdomstillstånd 

Patientregistrets täckningsgrad inom 
vissa områden 
På samma sätt som täckningsgraden för kvalitetsregistren redovisas så visas 
också hur väl kvalitetsregistrens individuella populationer går att finna i patient-
registret. Trots att inrapportering av hälso- och sjukvård är lagreglerad och obli-
gatorisk så brister ibland rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gävleborg    21 806
Halland    19 551

Norrbotten    19 588
Östergötland    31 431

Skåne    92 535
Gotland      4 749

Västra Götaland  112 923
Dalarna    23 487
Örebro    21 671

RIKET  712 863
Blekinge    13 061
Uppsala    29 302

Värmland    19 909
Västmanland    20 986

Jönköping    29 480
Södermanland    19 948

Stockholm  156 586
Västernorrland    18 048

Västerbotten    19 487
Jämtland      9 049

Kronoberg    12 262
Kalmar    17 004

Landsting  Antal registreringar

Matchar, i patientregistret och i något kvalitetsregister
Endast i patientregistret
Endast i ett kvalitetsregister

Sammanslagen täckningsgrad med alla registreringar ifrån 35 separata 
jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och patientregistret. Jämförelser där 
patientregistret betraktas som en "gold standard" ingår ej.

Figur 3. Täckningsgradsjämförelse mellan patientregistret och 35 
olika nationella kvalitetsregister

Källa: Socialstyrelsens patientregister och 35 nationella kvalitetsregister
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Kontakt: 
Erik Wahlström  
Telefon: 075-247 38 48 
E-post: erik.wahlstrom@socialstyrelsen.se 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram från alla individuella jämförelser mellan 
kvalitetsregister och Socialstyrelsens register i Excel-filen: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-12-55 

Socialstyrelsens Registerservice 
registerservice@socialstyrelsen.se 
www.linkedin.com/showcase/registerservice/ 
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