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17. Registrering i nationella kvalitetsregister
I Nationella kvalitetsregister registreras uppgifter om vårdtagare för att användas i verksamhetens
förbättringsarbete. Registren är nationella vilket innebär att det i hela landet finns en enighet om vad
som indikerar en god vård och att man därmed kan göra jämförelser mellan olika verksamheter och
med den egna verksamheten över tid.

17.1 Nationella kvalitetsregister
Vård och omsorg i Osby kommun registrerar i följande nationella kvalitetsregister:
•

Senior Alert - är ett kvalitetsregister som personalen kommer åt via webben. Varje
vårdtagare som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att
personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i
munnen. Den statistik som presenteras från registret kommer att vara anonym så inga
personuppgifter kan spåras.

•

Svenska palliativregistret - är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar
människor i livets slut. Registreringen beskriver den sista veckan i livet genom att
personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettital frågor. Oavsett sjukdom
så är det detta kvalitetsregisters mål att alla som dör en väntad död skall kunna känna en
trygghet inom följande punkter:

•

•

och mina närstående är informerade om min situation

•

är lindrad från smärta och andra besvärande symtom

•

är ordinerad läkemedel vid behov

•

får god omvårdnad utifrån mina behov

•

vårdas där jag vill dö

•

behöver inte dö ensam

•

vet att mina närstående får stöd

BPSD-registrets (Beteendemässiga och Psykiatriska Symtom vid Demens) - syfte är att
minska BPSD och lidandet som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för
personen med demenssjukdom. En bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
•

ökad livskvalité för personen med demenssjukdom

•

implementering av de nationella riktlinjerna

•

personcentrerad vård och ett gemensamt synsätt för personalen

•

teamarbete och tydliga mål

•

kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar

•

att tydliggöra vårdtyngden och bidra till en verksamhetsutveckling
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17.3 Lagstöd
Enligt patientdatalagen (SFS 2008:335) 7 kap. ska vårdtagare bli informerad om registrering i
Nationella kvalitetsregister sker.

17.3 Information
Vårdtagaren ska få information om vilka kvalitetsregister verksamheten kan komma att registrera
uppgifter i. Vårdtagaren behöver inte ge sitt samtycke till registrering.
17.3.1 Krav på information
•
•
•

Att vårdtagaren får information om vilka kvalitetsregister som kan bli aktuella för
registrering.
Att vårdtagaren får information om ändamålet med verksamhetens registrering i nationella
kvalitetsregister.
Att vårdtagaren när som helst har möjlighet att motsätta sig och avsluta registreringen.

17.4 Rutin för information om registrering i nationella kvalitetsregister.
Rutinen ska användas när vårdtagare > 65 år flyttar in i särskilt boende, korttidsboende eller får
regelbundna insatser från den kommunala hemsjukvården. Viktigt att göra detta i tidigt skede.
Rutinen gäller första gången vårdtagaren blir aktuell för registrering i nationellt kvalitetsregister. I
omvårdnadsjournalen dokumenteras. ” ja till kvalitetsregister.” alt. ”nej till kvalitetsregister”.
1) Kan personen ta emot information och ge uttryck för sin inställning till registrering?
a) Om ja, informera patienten muntligt och registrera om vårdtagaren inte säger nej. Ge
skriftlig information.
b) Om personen inte kan ge uttryck för sin inställning, gå vidare till 2.
2) Då personen saknar egen beslutsförmåga.
För den enskilde som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till behandling av
personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska personuppgifter få behandlas i ett sådant register. Detta gäller om den enskildes inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anledning att anta att
han eller hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.
a) Personalen ska genom ex. kontakt med anhöriga eller närstående informera om
nationella kvalitetsregister och bilda sig en uppfattning om personens inställning till
registreringen.
Om vårdtagaren endast är tillfälligt beslutsoförmögen, ska informationen lämnas till den enskilde så
snart det är möjligt.
När tillåtelse för registrering i kvalitetsregistren ej medges ska formerna för omvårdnadsarbete och
kvalitetssäkring enbart ske i vårdtagarens omvårdnadsjournal.
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17.5 Bilagor
1. Information om Nationella kvalitetsregister
2. Flödesschema för registrering i Senior Alert
3. Flödesschema för registrering i Svenska Palliativregistret – ej klart
4. Flödeschema för registrering i BPSD-registret. – ej klart
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