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• Ett sätt att vidga kunskapen på ett område eller förvärva ny kunskap.

• Det finns ingen legaldefinition för begreppet samkörning. 

• ”En maskinell bearbetning av uppgifter i ett register tillsammans med uppgifter i ett annat register hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos annan personuppgiftsansvarig” (prop. 1981/82:189 s. 53). Även annan direkt överföring 

av uppgifter från ett personregister till ett annat har räknats som samkörning. 

• Frekvent förekommande i s.k. registerförfattningar för att tillåta ELLER begränsa samkörning: 

- Tidigare vårdregisterlagen (patientuppgifter i ett vårdregister fick lämnas ut till och hämtas från andra vårdregister ) 

- Lagen om hälsodataregister (personuppgiftsansvarig får hämta personuppgifter till registret genom samkörning)

- Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten: Privata utförare inom socialtjänsten får inte hämta 

personuppgifter från andra privata utförare genom samkörning

VAD ÄR SAMKÖRNING?



• Inga begränsningar enligt patientdatalagen så länge samkörningen avser…

- uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, statistik, egenkontroll etc.

• En vårdgivares samkörning av egna datasamlingar med dennes registrerade data i kvalitetsregister 

är också OK

SAMKÖRNING INOM EN VÅRDGIVARE



• Inte tillåtet! PDL reglerar en (1) vårdgivares behandling av personuppgifter

- Undantag: regionala/nationella kvalitetsregister + sammanhållen journalföring

• Sekretessen kan inte brytas explicit för samkörningar mellan vårdgivare

• Statlig utredning föreslagit en lag om kvalitetsuppföljning (SOU 2021:4)

- Uppföljning av kvaliteten på hälso- och sjukvård som en huvudman ansvarar för enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som en 

kommun eller en region ansvarar för enligt SoL och LSS

- Tillåter en region/kommun att behandla privata utförares personuppgifter

- Fullmäktigebeslut

- Samkörningar för följa upp kostnader och resultat, prediktionsmodeller, planering m.m.

SAMKÖRNING MELLAN VÅRDGIVARE



SAMKÖRNING INOM FORSKNING?

• Förutsätter etikgodkännande

• Möjliggör samkörningar som annars inte skulle vara tillåtna – inom det rimligas 

gräns

• Sekretess – måste beaktas – forskning bryter inte sekretess, men underlättar 

utlämnande



• Särreglering  i 7 kap patientdatalagen

• Uppgifter från olika vårdgivare får samlas hos en myndighet i hälso- och sjukvården som ansvarar för 

informationen (centralt personuppgiftsansvarig myndighet – CPUA-myndighet)

• Respektive inrapporterande vårdgivare ansvarar för sin inrapportering 

• Inrapportering är frivillig 

REGIONALA OCH NATIONELLA 

KVALITETSREGISTER



REGLERING – KVALITETSREGISTER 

Uppgifterna får enbart användas till

• Primärt: systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet

• Sekundärt:

- Framställning av statistik

- Forskning inom hälso- och sjukvården

- Utlämnande till den som ska använda uppgifterna för att säkra vårdens kvalitet, framställa 
statistik eller forskning inom hälso- och sjukvården

- Fullgörande av annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning utom 6:5 OSL

Syftet ska vara utveckla och säkra vårdens kvalitet, som måste brytas ner i specificerade 
(särskilda) ändamål

Uttömmande

ändamål



NY VÄGLEDNINGEN! SAMKÖRNING/UTVIDGNING 

AV KVALITETSREGISTER

Behandlar frågan i vilken utsträckning regionala 
och nationella kvalitetsregister kan

• samköra personuppgifter för ändamålen 
kvalitetssäkring och statistik 

• utvidgas, t.ex. sammanslagning av 
kvalitetsregister 

• samkörning av kvalitetsregister med andra 
slag av register för ändamålen 
kvalitetssäkring och statistik. 

• Publicering i december 2022!



PUBLICERADE VÄGLEDNINGAR FRÅN 

STÖDFUNKTIONEN FÖR NKR (SKR)



PUBLICERADE VÄGLEDNINGAR AV 

STÖDFUNKTIONEN FÖR NKR (SKR) (FORTS)



• Behoven av bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården, bl.a. inom det nationella 
systemet för kunskapsstyrning, och bättre tekniska möjligheter att behandla stora datamängder, 
inneburit en ökad efterfrågan av samkörning och utvidgning av olika kvalitetsregister och 
samkörning av kvalitetsregister med andra register. 

• Antalet förfrågningar till SKR om sådana samkörningar är tillåtna ökar.  

• Lite vägledning på området. Domstolspraxis saknas. Kunskapen om den rättsliga regleringen som 
tillåter, men också begränsar samkörningar och utvidgningar är knapphändig. 

BAKGRUND



• Referensgrupp med representanter från register och RCO

• Remiss till bl.a. Socialstyrelsen, EPM och Överklagandenämnden för etikprövning

• Behandling i nätverket för juridik och Nationella Kvalitetsregister

ARBETETS BEDRIVANDE



Samkörning eller utvidgning av regionala och nationella kvalitetsregister aktualiseras i främst två 

situationer:

• Ett kvalitetsregister vill samköra eller utvidga detsamma med personuppgifter som hämtas från ett 
annat kvalitetsregister.

• Ett kvalitetsregister får en begäran av ett annat kvalitetsregister om att lämna ut personuppgifter för 
samkörning eller utvidgning.

SITUATIONER



SAMKÖRNING UTVIDGNING

• Maskinell bearbetning av två eller flera register

• Betoning på metod och analys av data.

• Syftar till att besvara en specifik frågeställning 
av engångskaraktär.

• Ett kvalitetsregister tillförs nya variabler från 
ett annat register som ska registreras 

• Två eller flera befintliga kvalitetsregister slås 
ihop. 

• Betoningen ligger på information och 
samverkan. 

Det som förenar ska vara större eller fler saker än vad som skiljer registren åt. 



METODSTÖD



SKILLNADEN MELLAN KVALITETSSÄKRING OCH 

FORSKNING 

Vägledningen uppmärksammar skillnaden mellan forskning och kvalitetssäkring 

• Helhetsbedömning!!

• Finns en avsikt att sprida resultatet externt? Forskning!

• Forskning analyserar insamlade data efter en teori eller hypotes, något som inte sker i kvalitetssäkring. 

• Kvalitetssäkring innebär att undersöka om en verksamhet eller produkt uppfyller en i förväg bestämd (bättre) kvalitet. 

• Kvalitetssäkring använder enklare beskrivande statistik medan forskningsprojekt nästan undantagslöst även har en 
fördjupad analys av resultaten. Den fördjupade analysdelen är typisk för ett forskningsprojekt och har stark förankring i 
vetenskapliga teorier om hur man lämpligen gör för att korrekt analysera resultatet. 

Etikprövningsmyndigheten varken kan eller får lämna några förhandsbesked när det gäller frågan om etikprövning 
krävs eller inte. Förutsätter att en komplett ansökan lämnats till Etikprövningsmyndigheten för prövning – då kan säkra 
slutsatser dras om det rör sig om forskning eller kvalitetssäkringsarbete.



• Viktigt att kvalitetssäkringsändamålen för respektive register är precisa och lika 

• Bestäm ändamålet med samkörningen eller utvidgningen – precisera och dokumentera!

• Exempel på utvidgning som skett är knäledsregistret och höftledsregistret = Ledprotesregistret

• Sekretess!

UTMANINGAR VID SAMKÖRNING/UTVIDGNING


