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Att följa en population i realtid



Innehåll

Att följa en population i realtid

Socialstyrelsens register 

och aktualitet

Månadsdata i 

patientregistret 

Nyheter och aktuellt 

just nu

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg



Går det att följa en population i 

realtid?

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Blir viss fördröjning på grund av 

Vänta på att få en handläggare

Handläggning och sekretessprövning

Samkörning med andra registerhållare

Eftersläp i Socialstyrelsens register



Socialstyrelsens register

Hälsodataregister Från Till Uppdateras per

Cancerregistret (CAN) 1958 2019 år

Medicinska födelseregistret (MFR) 1973 2019 år 

Patientregistret slutenvård (PAR SV) 1964 2021 år/månad

Patientregistret öppenvård (PAR OV) 1997 2021 år/månad

Läkemedelsregistret (LMED) 2005 2021 månad 

Insatser i kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 2007 2021 månad

Tandhälsoregistret (THR) 2008 2021 månad 

Socialtjänstregister

Ekonomiskt bistånd (EKB) 1990 2020 år/månad

Insatser enligt LSS 1999 2020 år

Insatser till vuxna missbrukare (LVM) 1994 2020 år

Insatser till barn och unga (BU) 1960 2020 år

Insatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning (SOL) 2007 2020 Månad

Övriga register

Dödsorsaksregistret 1952 2020 år/halvår



Dagar från händelse till analys



Patientregistret - PAR

Slutenvård

Avslutade vårdtillfällen från 1964

Heltäckande (alla landsting finns med) sedan 1987

Sedan 2015 även pågående vårdtillfällen samt uppgift om 

psykiatrisk tvångsvård

Specialiserad öppenvård

Besök där patienter behandlats av läkare inom den öppna 

specialistvården sedan 2001, inkl. tidpunkter för 

akutmottagningsbesök sedan 2016 

Primärvård ingår inte (än)



Månadsdata i patientregistret

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Uppdatering sker första veckan varje månad
Tex vårdkontakter i juli, augusti och september 

rapporteras in sista oktober

finns i registret första veckan i november

Levande register! Senast indata gäller

All tillgänglig data ingår, inklusive pågående 

slutenvård

Saknar DRG och folkbokföringsuppgifter 

från SCB



Aktualitet av data i patientregistret

Dagar från händelse till ananlys



Bortfall

Eftersläpning i vårdkontakter

Bortfall på 2-4 % av senast inrapporterade vårdkontakter 

jämfört med slutrapporterade

Eftersläpning i diagnoser

Bortfall på senast inrapporterade diagnos jämfört med 

slutrapporterade: 4 % i öppenvård och 5-10% i slutenvård

Större bortfall vid pågående vårdkontakter i slutenvård



Slutsatser – användning av 

patientregistrets månadsdata

Påtagligt bortfall av vårdkontakter och diagnos

Skillnader över månader, regioner och 

medicinska vårdområden

Slutrapporterade vårdkontakter förväntas ge 

lågt bortfall i både öppen- och slutenvård



Coronapandemin

Covid-19 statistik på webben

Dödsorsaksregistret färdigställt 

halvårsvis

Separat dödsorsaksregister, 

covid-19

Svenska intensivvårdsregistret 

(SIR), covid-19

Folkhälsomyndighetens SMINET-

data, covid-19



Kvalitetsdeklarationer

Pågående arbete

Framställning och kvalitet - medicinska födelseregistret –

Socialstyrelsen

Framställning och kvalitet inom läkemedelsregistret -

Socialstyrelsen

Fler publiceringar kommer ske under hösten

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/medicinska-fodelseregistret/framstallning-och-kvalitet/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/lakemedelsregistret/framstallning-och-kvalitet/


Bli en superbeställare!

Datum: 11 november 2021 

Tid: 9.00–15.00 (lunch ingår) 

Plats: Rålambsvägen 3, Stockholm 

Föranmäl dig till: 

registerservice@socialstyrelsen.se senast den 

1/11. Ange om du önskar delta på plats eller 

digitalt, namn, mejladress och organisation



Har du frågor? Kontakta oss!

Har du frågor kring beställning av data och 

statistik, eller om e-tjänsten? Kontakta oss:

Registerservice@socialstyrelsen.se

Telefonjouren: 075-247 30 00 

Måndag 9–11

Torsdag 9–11

mailto:Registerservice@socialstyrelsen.se


Användbara länkar

Registerservice webbadress

Registerservice mejladress: registerservice@socialstyrelsen.se

Registerservice LinkedIn

Information om registrens innehåll och kvalité: se respektive registers hemsida, eller 

mejla respektive registerhållare vid registerspecifika frågor

Statistikdatabas

Klassificering och koder

Kodning i Cancerregistret 2021

ICD-koder WHO

ATC-koder FASS 

Förteckning över alla kvalitetsregister

Registerforskning

https://bestalladata.socialstyrelsen.se/
mailto:registerservice@socialstyrelsen.se
http://www.linkedin.com/showcase/registerservice
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-1-7186.pdf
https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0
http://kvalitetsregister.se/hittaregister/allakvalitetsregister.1948.html
http://www.registerforskning.se/


Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


