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Problembild 
• Barn med kronisk sjukdom utgör merparten av 

patienter inom barnsjukvården och tar den 
största andelen av resurserna i anspråk.

• De kroniska sjukdomarna är de som främst leder 
till funktionshinder och sänkt livskvalitet. Barnen 
behöver också i många fall fortsättningsvis följas 
upp som vuxna patienter. Då sjukdoms-
tillstånden kan vara livslånga är det särskilt 
viktigt att redan i barnaåren följa och utveckla 
vårdens kvalitet.



Kroniska sjukdomar hos barn i 
de Norden 1984 and 1996

1984 1996
All countries 8,3 15,7
Sweden 7,6 12,9
Island 7,9 20,1
Norway 7,9 15,4
Finland 10,2 17,5
Denmark 7,0 13,5

53% mild sjd bild, 40 % intermediär and 7% svår sjukdom 
Gröholt, Oslo 2000



Data journal, vårdriktlinjer och 
kvalitetsregister - hänger de ihop?

• Fyller dagens IT journal behovet av 
uppföljning och återkoppling? 

• Vilka syften har kvalitetsregister? Hur kan de 
kopplas till journalen?

• Hur kan  informationssystem utvecklas och 
utformas för att ge stöd i vardagen, 
förbättrings-arbete, forskning – och inte minst 
för kommunikation med patient och föräldrar?



The research journey towards high-quality, 
effective and safe health care delivery

Dougherty & Conway, JAMA 2008;299(19)
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Flera olika kunskapssystem behöver hänga 
ihop för att ge förbättringar

Generaliserbar
vetenskaplig

kunskap

+ Kontext
Sammanhang

Mätbara resultat-
förbättringar

Kliniska 
forsknings

resultat

Vilka är vi?
Vilka processer finns

hos oss?

Ex. kvalitetsregister.
Vilken återkoppling och

lärande sker?

Kunskap vi väljer att 
använda – och hur?

Riktlinjer?
Hur vi får kunskap omsatt

i praktiken – ledning, lärande

Efter Batalden, Davidoff 2007



Professionell kunskap

♦ Ämneskunskap
♦ Personliga färdigheter
♦ Värderingar, etik

Förbättringskunskap

♦ System
♦ Variation
♦ Förändringspsykologi
♦ Lärandestyrt

förändringarbete

Förbättring av 
diagnos 

behandling och 
omvårdnad

Förbättring av 
processer och system 
i hälso- och sjukvården+

Ökat värde för dem vården finns till för
Utvecklat efter P Batalden



Resultat länkat till processen

Behov Process Resultat

Initial
ohälsa Hälso- och sjukvård Förändrat

hälsotillstånd

SKL, efter Nelson et al



Värdekompassen

Funktionellt
hälsostatus

Tillfredsställelse
•Upplevd hälsovinst
•Med sättet att ge vården

Kostnader

Kliniskt
•Provresultat
•Komplika-
tioner

•Direkta
•Indirekta

•Fysiskt
•Mentalt
•Socialt

Efter Nelson et al.



Patienter och föräldrar vill vara med





Barnsjukvården ett ”sjukhus i sjukhuset” 

Kvalitetsregister finns

• Barncancer
• Diabetes
• Celiaki, 
• Neonatalvård 
• GH
• Fetma
• Juvenil idiopatisk artrit

Kvalitetsregister saknas

• Infektioner
• Njursjukdomar. 
• Neurologiska sjd.
• Sällsynta sjukdomar
• Etc… 

Men inget har data i hela Värdekompassen…



Många uppgifter är generiska

• Labdata
• Tillväxtdata
• Många funktionsmått
• Livskvalitet
• Upplevelse av vården etc.

Behöver inte ”uppfinnas” för varje register



Hälsotillstånd

Kroppsfunktion     Aktivitet Delaktighet

Omgivnings- Personliga
faktorer                 faktorer

Barnhälsodataprojektet  och ICH-cy

Ylva Ståhl, 2008



Vision för nationella 
kvalitetsregister

• Nationella Kvalitetsregister och 
kompetenscentra utgör ett heltäckande 
kunskapssystem

• som aktivt används på alla nivåer för 
löpande lärande, förbättring, ledning och 
styrning av

• all vård- och omsorgsverksamhet.



Inriktningsmål
• De Nationella Kvalitetsregistren följer mångdimensionellt 

upp kvaliteten i vård och omsorgsverksamheten: 
medicinsk kvalitet (överlevnad, komplikationer, läkemedel 
med mera), funktionell kvalitet (om patienten kan gå, klä 
sig, handla med mera) och patientupplevd kvalitet
(patientens bedömning av det medicinskautfallet, upplevd 
smärta, bedömning av bemötande med mera).

• De Nationella Kvalitetsregistren medverkar aktivt i 
mätbaserat, patientfokuserat ständigt förbättringsarbete.

• De Nationella Kvalitetsregistren följer patientens väg
genom vården och överbryggar organisatoriska och 
professionella gränser.

• De etablerade Nationella Kvalitetsregistren bidrar till att 
redovisa sina resultat öppet, tillgängligt och anpassat för 
de medicinska professionerna, allmänhetenoch hälso- och 
sjukvårdens ledningsorgan.

• De Nationella Kvalitetsregistren är IT-mässigt integrerade
med journalsystemen.



Hur det skulle kunna vara…?

Lewander, 2007



Alla förändringar 
är inte förbättringar,
men alla förbättringar 
innebär förändringar
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