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Vad händer nationellt?
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General Data Protection
Regulation (GDPR)
GDPR
• Införs 25 maj 2018
• PUL försvinner
• Opt-out rekommenderas, inte samtycke, som rättslig grund
för kvalitetsregister
• CPUA kommer att få mer tydliga uppgifter
• Mer information om de juridiska reglerna kommer att
finnas på Kvalitetsregister.se och kan länkas till hemsidan
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Samspel för ökad
kunskapsstyrning
Patienten

Kunskapsstyrning baserad på God
Vård
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Nationella Programområden (NPO)
specialistvård,
(Regionalt värdskap)
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(Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård,
rehabilitering, omvårdnad etc)
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Nationella samverkansgrupper (NSG)
Metoder för kunskapsstöd
Kvalitetsregister
Uppföljning och analys
Läkemedel/medicinteknik
Forskning/Life Science
Patientsäkerhet
Tillfälliga satsningar

Vision och mål
Parterna är överens om att nationella kvalitetsregister ska bidra till att
rädda liv och uppnå jämlik hälsa och användas aktivt för uppföljning,
lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.
Vidare ska kvalitetsregistren vara en integrerad del i ett nationellt
hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen
av svensk hälso- och sjukvård och ett viktigt stöd för att uppnå en
kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.
Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i
vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för
klinisk forskning, inklusive samarbete med life science-sektorn.
Stöd till nationella kvalitetsregister under 2018
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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En databas?

Ett nätverk av
engagerade och
kunniga intressenter?

På sikt, när vårdens IT-system nått
tillräcklig funktionalitet, kommer inte
själva registren att behövas – det är
nätverken av engagerade och kunniga
intressenter som behövs för att mäta,
analysera och förbättra vårdens
kvalitet!
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HabQs Vision
HabQ ska aktivt bidra till att säkerställa god vård för
personer med funktionsnedsättningar genom att verka
för att habiliterande insatser är kunskapsbaserade,
ändamålsenliga och patientfokuserade samt att
undersöknings- och behandlingsmetoder med god
evidens används och utvärderas
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Syfte
1. Att bedöma om metoder för habilitering är effektiva genom att utvärdera resultat av insatser
2. Att bidra till ökad kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning genom att följa funktion
och hälsa för de grupper som följs inom HabQ
3. Att erbjuda information till patienter och närstående om i vilken utsträckning rekommenderade
metoder används, resultat av insatser samt om utveckling av hälsa och funktion vid vissa tillstånd
4. Att bidra till arbetet med kvalitetsförbättringar i vården genom att följa upp om rekommenderade
metoder för habilitering används och genom att kartlägga närståendes upplevelse av kvalitet i
verksamheten
5. Att bidra till ny kunskap genom att registerdata görs tillgänglig som underlag för forskning om
funktionsnedsättning och habiliteringsarbete
6. Att registret utgör ett stöd i regionernas och landstingens arbete med kunskapsstyrning
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Mål 2018-2022
1. Kvalitetsindikatorer definieras för insatserna Föräldrastöd samt för Mångsidiga respektive riktade
insatser till små barn med autism och följs upp kontinuerligt med minst 80 % nationell
täckningsgrad
2. Hälsomått rapporteras vid definierade årsintervall för de barn som följs upp i HabQ
3. Närstående kan på ett enkelt och begripligt sätt ta del av information på hemsidan om inkluderade
barn
4. Minst 6 förbättringsarbeten utifrån registerdata är slutförda och visar att förbättring i verksamheten
har uppnåtts
5. Minst 6 forskningsstudier med utgångspunkt från HabQs registerdata har publicerats i
vetenskaplig tidskrift
6. Kontakt upprättas under 2018 med företrädare för relevant nationellt programområde för
kunskapsstyrning
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Aktuella målgrupper för uppföljning med HabQ
1. Alla nya barn inom habiliteringen 0 -14 år inkluderas och följs till och
med 17 års ålder
2. Alla nya barn med autism upp till 6 år som har kontakt med
habiliteringen inkluderas och följs till och med 17 års ålder.

Ansvar för att styrning av registret har styrgruppen för HabQ
med representation från
1. Professionella verksamma inom habilitering och forskning
2. Närstående och patienter via relevanta patientföreningar
3. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer (FSH)
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Vad gör vi tillsammans 2018?
•
•
•
•
•
•

Se verksamhetsplan!
Förenklar och förtydligar
Ökar täckningsgraden
Utdataprojekt
Nya förbättringsarbeten
Mer forskning
Kvalitetsdagarna 2018
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Organisation HabQ 2018
Au
Utvecklingsledare - Nils Haglund, Carina Folkesson, Pia Ödman
Registersamordnare - Britt-Mari Ekholm
Registerhållare - Gunilla Rydberg
Övriga - Karin Källén(statistik och utdata), Kristina Brengesjö (FSH)
Styrgruppen
Au, representanter för FSHs regioner samt patientorganisationerna
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Cp

Autism

Föräldrastöd
Vuxen
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En gemensam målbild
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Tillsammans med barn och föräldrar
Involvera familjen från första början.
Många föräldrar väntar sig ett program, att vi arbetar
professionellt och följer riktlinjer. Kvalitetsregister är en
självklar del.
Ger vi de insatser som vi tror att vi gör?
Om inte - röj hindren så kan fler barn och föräldrar få rätt
insatser
Insatser som inte verkar ha effekt kan vi avsluta och använda
tiden till insatser som gör nytta
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Våra dubbla uppdrag
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