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Nationellt och regionalt 
kvalitetsregistercentrum

• Uppdrag att stödja utveckling och användning av kvalitetsregister

• Ägs av Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet



Uppdrag 
Registercentrumorganisationerna



Registercentrum organisationer i 
Sverige



Kvalitetsregister

• Kvalitetsregister används för att löpande utvärdera och förbättra 

kvaliteten i vården på samma sätt i hela landet.

• Följa olika patientgrupper över tid, göra jämförelser

mellan enheter, kliniker, landsting

• Möjliggör analys och kritisk granskning av sjukvårdens resultat

• 105 kvalitetsregister idag och 13  ytterligare registerkandidater.



Kvalitetsregistersatsningen 2012-2016

• Innan satsningen utfördes mycket av arbetet ideellt

• Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL

• Satsningen finansieras till 70 % av statliga medel, och till 30 % av 

landstingen. Totalt satsar parterna drygt 1540 miljoner 2012-2016.

• Förlossningssatsningen
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Mål kvalitetsregistersatsningen

1. Ökad kvalitet på data

2. Bättre analyser och återkoppling som stöd för 

förbättringsarbete

3. Bättre tillgång till, och användning av, kvalitetsregistren för 

forsknings- och innovationsändamål

4. Ökad öppenhet och tillgång till data även för patienter

5. Bättre och mer jämlik vård
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Registrera flera eller analysera mera?

2014 2017



Kvarstående problem



Graviditetsregistret

En säker start i Sverige



Vår vision är att förbättra hälsan för 
mödrar och barn



Vad är Graviditetsregistret?

Kvalitetsverktyg Beslutsstöd 
KUB

Forskning



Graviditetsregistret
täcker hela vårdkedjan

Neonatologi - SNQ

Assisterad 

befruktning 

Q-IVF Assisterad 

befruktning Q-IVF

3 månader 

före graviditet

Befruktning Inskrivning

MHV

Förlossning/BB

Neonatalvård
Efterkontroll

MHV

Ultraljud

Fosterdiagnostik

Bristningsregistret



Vi är tre register i ett

Fosterdiagnostik
2010

Mödrahälsovård
1999

Förlossning /BB
2012

Från silos till samarbete



Inte bara kvalitetsregister och teknik 
även organisation

560 enheter

103 enheter

48 enheter



Delprojekt

1. Slå ihop tre organisationer till en

2. Ny gemensam registerplattform, driftsatt 6 

mars 2015

3. Migrera data

4. Utbilda användare i de olika delregistren

5. Införa användning av e-legitimation

6. Automatisk överföring från journalssystem, 

driftsatt 14 april 2015

7. Utrullning av integrationen i landet



Målsättning

• Följa och utvärdera hela vårdkedjan

• Att direktöverföring av data från journal 
ersätter manuell inmatning till kvalitetsregister 
i möjligaste mån  och eliminera 
dubbelregistering.

• Att utnyttja de goda förutsättningarna med 
strukturerad dokumentation sedan 1960-talet



 Digitalisering av journalblad 

Medicinska födelseregistret

≠

Graviditetsregistret 



Förutsättningar

Obstetrix Partus

Graviditetsregistret

Mödrahälsovård Fosterdiagnostik Förlossning

Cosmic
Cosmic

Cosmic
Obstetrix

Obstetrix
Obstetrix

Obstetrix
Obstetrix



Dagsläget i Sverige

92 %



Ingen dubbelinmatning av data

Det föds drygt 100 000 barn i Sverige varje år.

Ponera 5 min per förlossning – det ger drygt 8300 timmar 

Dramatisk minskat den manuella 

bördan 



Återkoppling av data

• Dashboards- publikt och internt

• Datadiscovery tool

• Export till .csv eller excel
• Behörighetsstyrt

• Integration mot andra portaler tex Vården i 
Siffror

• Digitala styrkort på Karolinska 



Resultat  - Kvalitetssäkring av 

journaler



Olika rutiner för journalföring

• Induktion dokumenteras i kryssruta och eller 
i diagnoskod

• Förlossningsupplevelse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ökad kvalitet på data 



Benchmarking



Följa viktiga kvalitetsparametrar 

5. Bättre och mer jämlik vård



Utvärdering över tid

3. Bättre analyser och återkoppling som 
stöd för förbättringsarbete



Från våra publika dashboards



Från våra publika dashboards

4. Ökad öppenhet och tillgång till data även 
för patienter



Vad vi gör nu - projekt 

• Bättre rapporter med målvärden

• Case-mix: ålder, BMI, längd, rökning, paritet, tid sectio, födelseland, 
utbildning, IVF, sjuklighet

• Specialprotokoll IUFD

• PROM & PREM i samarbete 
med SKL och 
Nationell patientenkät

• Överburenhetsstudien – SWEPIS

• Specialprotokoll för förbättringsarbeten
• Kvinnlig omskärelse
• Kontinuerligt stöd



PROM & PREM

- Nationell patientenkät

• Ett samarbete mellan Graviditets-registret, SKL, 
Nationell Patientenkät och Bristningsregistret



Elektronisk enkät - Mätmodell

Graviditet Förlossning Eftervård

Självskattad 
hälsa före 
graviditet

Självskattad 
hälsa under 
graviditet

Upplevelse 
av vården 

under 
graviditet

Självskattad 
hälsa efter 
förlossning

Upplevelse 
av vården 
under och 

efter 
förlossning

Upplevelse 
av vården 

efter 
förlossning

Självskattad 
hälsa 1 år 

efter 
förlossning



• Randomisering: 
41 veckor vs 42 veckor 
med Graviditetsregistret 
som plattform

Överburenhetsstudie

SWEPIS



Lärdomar

Utbildning
Kommunikation
Närhet till verksamheten

Delta aktivt i förbättringsarbeten
Idé till resultat och uppföljning



Läs mer om registret på 

www.graviditetsregistret.se



På vår hemsida finns information på 

16 språk



Årsrapport 

2015

Ladda ned vår årsrapport från 

www.graviditetsregistret.se

2016







Om QRC Coachingakademi

• QRC Coachingakademi startade 2013

• Vad jobbar vi med?
- Förbättringsarbete med stöd av 

kvalitetsregister, 15 HP, KI

- Ledarskapsprogram

- QRC Kvalitetsnätverk - nätverk för seniora coacher, chefer samt kvalitetsintresserade

- Många skräddarsydda uppdrag

98 coacher

49 chefer

300 teammedlemmar 

58 verksamheter

29 kvalitetsregister



Förbättringskunskap

”Den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla - hälso- och sjukvårdens 

professioner, patienterna och deras familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna 

- att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre 

system och processer (vård) och bättre professionell utveckling (lärande)”

Källa: Batalden & Davidoff 2007, What is “quality improvement” and how can it transform healthcare?



Coachingakademins huvudblock





Verktyg som stöttar i förbättringstrappan





Effektiva möten

• Skapa delaktighet

• Använda resurser effektivt (tid och personal)

• Föra processen framåt – med hjälp av struktur se till att man uppnår 

resultat!





5P

Syfte

Varför finns vår 
verksamhet?

Patienter

Vilken är vår 
patientgrupp?

Patientsamverkan

Personal

Vilka arbetar här?

Processer

Vilken är vår 
huvudprocess?

Mönster

Lärdomar om vårt  
mikrosystem

Ref: Nelson E.C., Batalden P.B., Godfrey M.M. Quality by Design, 2007

Vilka är dina 

källor?

System och 

personer



Fiskbens diagram: för att hitta förbättringsidéer



Vi förbättrar inte bara för utan även med patienterna!

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/



Användning av kvalitetsregister i förbättringsarbete



PDSA-cykeln – korta, snabba test av förändring

Plan. Definiera behov av 

förbättring - vald ide.

Syfte. Planera processen:

Vem, vad, var, när, hur?

Förberedande aktiviteter. 

Förutsägelse om 

resultatet?

Do. Genomför planen.

Dokumentera problem 

och oförutsedda 

observationer. Håll koll på 

data.

Study. Analysera och 

utvärdera data/resultat. 

Jämför med förutsägelser. 

Tid för reflektion – vad har 

vi lärt oss?

Act. Dra lärdomar av 

arbetet.

Överge idén?

Behövs justeringar?

Testa i större skala?

Gör nästa cykel tills ni ser 

på måtten att ni närmar 

er målet!

Planera och inled ny cykel



Viktiga komponenter för lyckat förbättringsarbete

• Gemensamt lärande 

• Tvärprofessionella team, involverade chefer och ledare

• Nätverka med andra som gör samma sak eller arbetar med 
samma förbättringsområde – skapa kultur

• Struktur och modeller – skapa infrastruktur

• Kontinuerligt utvärdera och följa upp resultat

• Korta cykler, möten varje vecka – håll takten

Bate et al 2008, Greenhalgh et al 2005, Scott 2009, Brandrud 2011



Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) samt Regeringen

• Parterna vill tillsammans genom samordnade insatser under 

perioden 2015–2019 verka för att uppnå målet om en mer 

tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård 

inom förlossningssjukvården, primärvården och annan 

hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors 

hälsa.

-> Satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård 

som riktas specifikt till kvinnor.

-> Syftet är att minska ojämställdheten mellan kvinnor och män, 

motverka sjukskrivningar hos kvinnor, och minska hälsoklyftorna i 

samhället.

Källa: Överenskommelsen om ”En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.”



Förväntningar på delaktighet ökar i all vård
- kvinnor och partners har åsikter!



Förlossningssatsningen på QRC 
Coachingakademi

• Under 2017 stötta förlossningskliniker i Stockholms Läns Landstings att 

minska bristningar grad III och IV samt minska undvikbara kejsarsnitt

• Förankring genom styrgrupp (chefer, ledare från samtliga kliniker) att 

arbeta med förbättringsarbete i tvärprofessionella team på samtliga 

kliniker

• En projektgrupp startades på QRC Coachingakademi

o coacher i förbättringsarbete

o expert från registret

o sakkunnig barnmorska



Susanna Lagersten

Enhetschef

Helena Hvitfeldt 

Förbättringscoach

Programchef, FoU

Jenny Björk

Förbättringscoach

Lotta Söderman

Förbättringscoach
Julia Engström Sid

Förbättringscoach

Projektledare

Stödjer förlossningsvården i Stockholm Läns Landsting

Camilla Björk

Lösningsarkitekt

Graviditetsregistret

Lotta Elvander

Sakkunnig, 

Förbättringscoach

Karolinska 

Huddinge + Solna

Danderyd

GotlandSödertälje

Södersjukhuset 

BB Stockholm



Mål från styrgruppen för 
Coachingakademins förlossningssatsning 

• Gemensamt lärande för att jobba lika utifrån evidens

• Erbjuda ett strukturerat arbetssätt

• Utveckla teamarbete generellt sett

• Bidra till att teamen lär känna sina verksamheter bättre

• Bidra till att alla kliniker får möjlighet till gemensam metod och språk för 

förbättringsarbete

• Att alla kliniker förbättrar sig och att hela SLL förbättrar sig jfr nationellt

• Att patienterna blir en större resurs för klinikerna – matcha kvinnans mål på 

klinikerna

• Möjlighet för klinikerna att nätverka

• Bidra till ökad kunskap om att ”mäta för att veta”

• Ökad motivation och arbetsglädje



Målet med förlossningsvården är en frisk mor 

och ett friskt barn samt en för kvinnan positiv 

upplevelse av förlossningen. 

Dessa mål skall eftersträvas med minsta möjliga 

ingrepp i förlossningens förlopp men med 

bibehållen säkerhet för mor och barn.

Minska 

undvikbara 

kejsarsnitt

Minska 

allvarliga 

bristningar



Upplägget:
Tidslinje - Möten per klinik och månad med QRC 2017

Team (vecko)möte (med QRC 

coach)
Ledningsmöte Styrgruppsmöte

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

22.2

X 2 X 4 X 4 X 4 X 4 X 2 X 4 X 2X 4X 4

26.4

X 1 X 1

Lärseminarium A

(teamen)

13.1

16.3 2.6

8.9 20.10

8.12X 1 X 1

Lärseminarium B

(teamen + chefer)

13.9 15.11



Lärseminarier teman

Datum Aktivitet

13 januari Dag 1. Uppstartsträff. Introduktion till året, innehållet i utbildningen och de olika pågående delprojekten inom sakområden. 

Deltagare: Teamen, cheferna och sakområdesansvariga.

16 mars Dag 2. Från mål till handling. Verktyg för att bena ut problem och orsaker, prioritera och testa förbättringsidéer. 

Deltagare: Teamen. 

2 juni Dag 3. Mätningar och kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete och utveckling på kort och 

lång sikt. 

Deltagare: Teamen och cheferna. 

8 september Dag 4. Motivation och gruppdynamik.

Deltagare: Teamen.

20 oktober Dag 5. Hållbara förbättringar. Från PDSA till SDSA.

Deltagare: Teamen.

8 december Dag 6. Avslutning och firande!

Deltagare: Teamen + cheferna.



Forskning och utvärdering

• Varför forskning?

• Forskningsaktiviteter

Arbetet i tvärprofessionella teamen – tema God Förlossningsvård 

Några exempel



Slutsatser från 5P:
Hur nå målet: Hög närvaro 
för Robson 1 föderskor från 
aktiv fas till partus.
Arbeta efter och följa 
checklista
Journalgranskning/Protokoll
Personlig återkoppling
Märka upp och markera 
Robson 1 pat

Att minska undvikbara 
kejsarsnitt. Patientintervjuer

Vi vill sänka Robson 1 
gruppen från 11,2% (2016) 
till ≤ 10% i december 2017. 
Att arbetssättet ska vara 
implementerat under 2017

Markera på tavlan med magnet att kvinnan är en Robson 1 patient - Mona
Fördela personal så att pat får kontinuerligt stöd från aktiv fas(6cm) - Pia
Journalför kontinuerligt stöd i obstetrix efter varje arbetspass – Emma & Karin
Vid långsam/utebliven progress använd checklistan (diskutera i teamet) - Pia
Vid vaginalfödsel, lägg lapp med teammedlemmarnas namn i burken! - ingen

Vid akut kejsarsnitt ska förlossningsteamet gemensamt fylla i 
protokoll - Karin
1 gång/vecka sker journalgranskning av Robson 1 sectio av projektgruppen. 
Återkoppling via take care. – Stefanie
Barnmorskor/läkare ska delta i CTG masterclass under 2018 - Emma
Undersköterskor ska delta i intern utbildning i omvårdnad vid förlossning och 
CTG – Anna & Jenny

God 
förlossningsvård/
Hög närvaro.

Danderyds Sjukhus kejsarsnittsteam



Plan

DoStudy

Act

Danderyds Sjukhus PDSA 1 - Vid akut kejsarsnitt (Robson 1) ska 

förlossningsteamet gemensamt fylla i protokoll för att hitta orsaken

Planera och inled ny cykel
Tomma protokoll ligger i Robson 1-hörna på 

förlossningen

Personalen har informerats. 

Ansvarig barnmorska hämtar protokoll och samlar 

teamet (bm/usk/läk) för att gemensamt fylla i detta 

innan eller efter avslutat kejsarsnitt.

Vid skiftbyte fylls protokoll i av barnmorska som är 

ansvarig vid kejsarsnittsbeslut.

Ifyllda protokoll läggs i tidskriftssamlare i Robson 1 

hörnan.

Har påbörjats 1 nov

Effekten mäts i 

Utfallsmått: andel inlämnade protokoll

Processmått: andel kompletta protokoll

Utvärdering varje månad av Karin 

och/eller Anna

Inget balanserande mått ännu. 

Analysera insatsen utifrån 

måtten.

Justera nästa cykel utifrån 

analysen.



Plan

DoStudy

Act

Karolinska Huddinge kejsarsnittsteam - PDSA-cykel: 

Hinnsvepning (initiera förlossningsstart) med syfte att minska 

andelen induktioner och främja spontan start

Icke medicinska induktioner 

VAD: Hinnsvepning och samtal av Anima 

barnmorska, tider uppsatta för 2 ggr/vecka

Förberedande aktivitet: Informationsblad klart för 

patientinformation. Riktlinje reviderat. Information till 

spec.mvc given, info till övrig personal via veckobrev 

och kommande planeringsdagar, info till läkarna via 

veckobrev och möten. 

Mätning av effekten: Processmått: hinnsvepning 

Utfall: spontan vaginal förlossning hos de kvinnor 

som hinnsveps. (Ta ut data från inbokat besök i 

Take Care), Balanserade mått: Fler telefonsamtal, 

fler besök pga oro efter hinnsvepning.

Start 1/6

Information givits till all personal. Spec.mvc fått info

11 patienter hinnsvepts vissa x flera,  2 st inducerats, 

1 akut sectio, 9 st med spontan start och vaginal 

födsel

1 patient som ringt pga blödning. 

Riktlinje och Patientinformation ska läggas ut på 

Intranätet

Om inte haft hinnsvepning och samtal som 

alternativ så hade patienterna velat inducerats. 

Vi har nu kunnat utöka denna intervention även 

för kvinnor med lättare graviditetskomplikationer. 

Kvinnor upplever kontinuitet då det får träffa 

samma bm. 

Vi behöver nå ut på ett annat sätt till all personal 

på kliniken, framför allt läkarna på spec.mvc

Utbildningsdagar: info till all personal under 

hösten

Info på läkar-APT

Utökat till hinnsvepning även för lättare 

graviditetskomplikationer, start 26/9, ny PDSA 

gjorts för detta, utvärdering 26/10.

Planera och inled ny cykel



Plan

DoStudy

Act

Södertälje bristningsteamet - PDSA-cykel nr1:

2 barnmorskor på rummet

Information på 

planeringsdag

- -Gruppdiskussioner

- -Valfritt deltagande i 

pilotstudie

3 veckors pilot 

16/10-6/11

Enkät till patienterna
Analys av svar från patienter

Beroende på svar på 

enkäter

Planera och inled ny cykel



Plan

DoStudy

Act

Karolinska Huddinge - PDSA-cykel: 

Perinealskola för personal

Syftet att minska antal bristningar grad 3 

och 4 vid spontana vaginala förlossningar 

samt sugklocka.

Planeras perinealskola varje vecka.

Malin, Evy och Sima håller i den.

Det kan ske på måndagar/ tisdagar kl 

14:45-15:30

Följa upp resultatet månadsvis på bristning 

grad 3 och 4 i slutet av månaden, 

datainsamling sker via kärnteamet.

Har haft perinealskola 4ggr under 5 v.

Det finns en lista över perosnal  som 

har deltagit i perinealskola

Endast dag personal har deltagit 

Har haft perinealskola 4ggr under 5 v, 20 

bm+ 9usk och 2 läkare.

-Dag personalen är positiva

Ändrar tiden 14:45 till 14 för att få mer tid.

-Natt personal?vill de perinealskola? skall 

mentorer hålla perinealskola?

Tas upp på natt möte om dem vill ha 

perinealskola? När? hur ofta?

Planerar perinealskol 1/vecka. Vi 

skall få hjälp av våra konsulter 

och mentorer att hålla 

perinealskola både för dag och 

natt personal.

Perinealskola för personal



Utmaningar 

• Personalomsättning, arbetsmiljön
Hyr-/timanställda ej alltid delaktiga – kortare insatser

Hänvisade patienter, högre risker – riskbedömnings rutiner

Omorganisering, stress, käppar i förbättringshjulen - ”Förbättringsarbete är kul!”

Chefernas involvering – signalvärdet

• Förankring, sprida kunskap om arbetena
Hitta forum

Kommunikation från dag 1

Bjud in

Display

• Tid
Schemalägg regelbundna möten



Erfarenheter

• Ledningen med 
- Ledningsmöten = nyckelaktivitet

• Alla professioner med
- Förankring, spridning, perspektiv

• ”Think outside the box” 
- Personalbrist: bb stockholm – köket

• Förankring
- Kommunikation, nätverkande, erfarenhetsutbyte

- ”Meet them where they´re at” – förväntningar, erfarenheter



Framgångsfaktorer

• Tvärprofessionellt
- alla med på tåget 

- gemensam syn!

• Nära samarbete med graviditetsregistret och återkoppling av resultat
- Med på möten och seminarier, egna halvdagar och tillfällen på sjukhusen - tillgänglighet

- Fler fått inloggning och kan själva följa och förstå sin egen klinik samt omvärlden

• Samarbetet och förståelsen klinikerna emellan
- Gemensamma lärseminarier - nätverkande

- Alla i samma båt

- Alla pratar samma (förbättrings)språk

- Från ni till VI!



Framgångsfaktorer

• Kvinnornas delaktighet
- Teamens ögonöppnare kring patientsamverkan

- Inte bara enkät/intervju utan fokusgrupper, patientberättelser…

• Deltagarnas brinnande intresse - flera deltagare vill lära sig mer!
- Uppdragsutbildning via KI, 15 hp

• Flexibilitet
- Kommunikation med teamen och ledning – lyssna in behov

- Feedback via presentationer av arbeten på lärseminarier

- Stötta implementering av kunskapspåfyllnad utifrån deras förutsättningar



Hur har det gått hittills?

Minska allvarliga 

bristningar
Minska undvikbara 

kejsarsnitt





Kejsarsnitt Stockholm vs Riket





Mål från styrgruppen för 
Coachingakademins förlossningssatsning 
• Gemensamt lärande för att jobba lika utifrån evidens 

• Erbjuda ett strukturerat arbetssätt 

• Utveckla teamarbete generellt sett 

• Bidra till att teamen lär känna sina verksamheter bättre 

• Bidra till att alla kliniker får möjlighet till gemensam metod och språk för förbättringsarbete 

• Möjlighet för klinikerna att nätverka

• Att patienterna blir en större resurs för klinikerna – matcha kvinnans mål på klinikerna 

• Att alla kliniker förbättrar sig och att hela SLL förbättrar sig jfr nationellt 

• Bidra till ökad kunskap om att ”mäta för att veta” 

• Ökad motivation och arbetsglädje 



Citat från deltagare:
Om effekter av arbetet med QRC Coachingkademi…

Hur har samarbetet utvecklats mellan klinikerna?

Väldigt bra att de satsar på bristningar och förlossningen i stort! Bättre 

samarbete, vi jämför oss mer med varandra, vi får tips från andra.

Vi har fått god hjälp av QRC att systematisera arbetet!

Det har varit oerhört positivt, vi tar hjälp av varandra och 

lär oss av varandra. Det är en fördel att ha en dialog - på 

flera nivåer!

Alla kliniker träffas med samma frågor, ser att alla har samma 

problem och vi lär känna varann. Det har varit fantastiskt bra! 

Kul att jobba kring samma frågor! En fantastisk möjlighet!







Kurs i förbättringsarbete med stöd av 

kvalitetsregister

En uppdragsutbildning via Karolinska 

Institutet,15 hp

Bli förbättringscoach och lär dig driva varaktigt 

förbättringsarbete på din klinik med stöd av 

kvalitetsregister!

Kursen bygger på att deltagarna varvar teori och praktik och involverar förutom 

kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten. Kursen går över två 

terminer med start 3 september 2018 och avslutning 3 juni 2019.

Kostnad: 29 000 kr

 I priset ingår: Kurslitteratur, måltider vid fysiska träffar för samtliga 

deltagare och övernattning vid ett internat 2-5 oktober. 

Varmt välkommen till gratis frukostseminarier 21/2, 21/3 och 18/4 om du vill 

veta mer om kursen! 

Mer information och länk till anmälan (sök på förbättringsarbete):

http://ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

Anmälningen 

är öppnad!

http://ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning


Julia Engström Sid julia.engstrom-sid@sll.se

Camilla Björk camilla.bjork@sll.se

www.qrcstockholm.se
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