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Socialstyrelsen

•Alla ska ha tillgång till en god vård och 

omsorg på lika villkor

•Större delen av vår verksamhet är riktad till 

personal, ansvariga och beslutsfattare

•Över 700 anställda

•Statistikansvarig myndighet (SAM) och har ett 

ansvar att ta fram officiell statistik om hälsa, 

hälso- och sjukvård och socialtjänst



När ni går härifrån…
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•Vet ni vad nyttan är med register och statistik

•Vet ni vad den nya insamlingen innebär

•Har ni börjat fundera på hur de nya 

uppgifterna kan används i er lokala 

verksamhetsutveckling



Register och statistik- vad är det bra 

för?



Syftet med register och statistik

•Att bidra med kunskap!
– För uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring, forskning 

och epidemiologiska undersökningar

– Samhällsnytta

→ Bidra till att skapa en ändamålsenlig, evidensbaserad, 

effektiv och likvärdig kommunal hälso- och sjukvård. 



Registret över insatser inom den 

kommunala hälso- och sjukvården
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•Uppgifter sedan 2007

•Registeruppgifter om personer som fått 
någon insats i kommunal hälso- och sjukvård

•Statistik för 2016
– 392 000 personer fick minst en insats under 2016. 

– Över 40 procent av patienterna fick vård varje månad. 

– 10% av befolkningen 65+ fick vård inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. 

• Få uppgifter i registret- begränsad 
användning



Hur används de uppgifter ni 

lämnar?
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•Officiell statistik 

•Eurostat, WHO, OECD

•Databaser, t.ex. Kolada och Statistikdatabasen

• Indikatorer och öppna jämförelser 

• Lägesrapporter, t.ex. om äldre

•Regeringsuppdrag (ofta utvärderingar)

•Statliga utredningar

•Media, rikstäckande och lokalt/regionalt

• Forskning

•Allmän information



Socialstyrelsen på Facebook
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Register och statistik- vad är 

egentligen skillnaden?



Register och statistik- vad är 

egentligen skillnaden?
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• För att göra statistik behövs siffror på det 

man vill beskriva

– Från en tabell med t.ex. antalsuppgifter

– Föra ett register

• spara uppgifter på ett strukturerat sätt där 

informationen kopplas ihop med en nyckel (t.ex. 

personnummer)



Insamling av statistikuppgifter
-enkätundersökningar
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Korttidsplats 2007-2017
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Insamling av registeruppgifter
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•Socialstyrelsen samlar in registeruppgifter 

från kommuner, landsting och privata 

vårdgivare

– Nationella hälsodataregister

– Nationella socialtjänstregister

•Består av ”poster” eller ”rader” där varje rad 

innehåller en unik kombination av uppgifter 

som hålls ihop med en ”nyckel” t.ex. 

personnummer.



Många fördelar med 

registeruppgifter
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•Genom att samla in registeruppgifter (istället 

för statistikuppgifter) är det möjligt att 

– Kontrollera kvaliteten på uppgifterna

– Presentera statistik på fler sätt 

– Sambearbeta uppgifter från flera register som är 

baserade på samma ”nyckel” (tex personnummer)

– Följa grupper av individer över tid



Statistik
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register-

nyckel
kön ålder

diagnos 

(ICD-10)

Person 1 kvinna 86 I61

Person 2 kvinna 80 I63

Person 3 man 52 I63

Person 4 kvinna 75 I63

Person 5 man 91 I63

Person 6 man 71 I63

Person 7 man 84 I63

Person 8 kvinna 79 I63

Person 9 man 55 I61

Person 10 man 81 I63

Statistiskt mått

Andel kvinnor 40 %

Medelålder (år) 75

Andel hjärnblödning (I61) 20 %

Andel cerebral infarkt (I63) 80 %

Register



Information från flera register
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Olika typer av register med 

personuppgifter



Olika typer av register med 

personuppgifter

2018-10-02 19

•Register för statistik och nationella behov 

– Vid myndigheter

– Regleras av särskilda registerförfattningar

– Ex: hälsodataregister, socialtjänstregister, 

folkbokföringsregister, sjukförsäkringsregister m.fl.

•Register för forskning och 

kvalitetsutveckling

– Kvalitetsregister

– Olika forskningsregister/studier



Registren kompletterar varandra
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•Nationella hälsodataregister

– Beskriva och följa hälsa och hälso- och 

sjukvård i befolkningen

– Styrs av registerförfattningar

• ger Socialstyrelsen rätt att behandla personuppgifterna

• uppgiftsskyldighet

• bortfall oftast inte ett problem

– Nationellt heltäckande

– Speglar utvecklingen över långa tidsserier



Registren kompletterar varandra
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•Kvalitetsregister

– Framför allt för uppföljning av behandling vid 

specifika diagnoser eller symptom

– Ingen uppgiftsskyldighet till registret

• frivilligt för enheter att ansluta sig 

• inte nationellt heltäckande 

– Samtycke krävs

• bortfall ett problem för analys
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Sluten

vård

Öppen 
specialistvård

Landstingsfinansierad
primärvård

Kommunal hälso- och sjukvård
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Sluten

vård

Öppen 
specialistvård

Landstingsfinansierad
primärvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Patientregistret

Registret över 

insatser i KHS
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Sluten

vård

Öppen 
specialistvård

Landstingsfinansierad
primärvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Senior alert

SveDem

Gynekologisk kirurgi



Socialstyrelsens register 
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•Nationella hälsodataregister

– Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

– Patientregistret

– Cancerregistret

– Medicinska födelseregistret

– Läkemedelsregistret

– Tandhälsoregistret



Socialstyrelsens register
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•Nationella socialtjänstregister

– Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning

– Insatser för barn och unga

– Insatser enligt LSS

– Ekonomiskt bistånd

– Tvångsvård av vuxna missbrukare

•Övriga

– Dödsorsaksregistret



Registerförfattningar
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• Lag

– T.ex. lag om hälsodataregister

• Förordning

– T.ex. förordning om register hos Socialstyrelsen över 

insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

• Föreskrift

– T.ex. föreskrift uppgiftsskyldighet till register över insatser 

inom den kommunala hälso- och sjukvården



Socialstyrelsens register-

sekretess och säkerhet 
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•Absolut sekretess

– Uppgifterna är alltid hemliga och får inte lämnas ut

– Undantag i offentlighets- och sekretesslagen gör det 

möjligt att lämna ut uppgifter för forskning

• Kräver särskild prövning

•Säkerhet kring registren

– Separat IT-miljö

– Begränsade behörigheter

– Pseudonymiserat

– Skalskydd



Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 

2017:67) om uppgiftsskyldighet till register 

över insatser inom den kommunala hälso-

och sjukvården



Uppgifterna intressanta för lokal 

verksamhetsuppföljning
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• Föreskriften anger ett minimum av uppgifter 
som måste dokumenteras och lämnas till 
Socialstyrelsen

•Kommunen/verksamheten kan strukturera 
ytterligare information för lokala behov!

– Dokumentera antal gånger vissa vårdåtgärd vidtas under ett 
dygn?

– Dokumentera omfattningen av vissa vårdåtgärder i tid?

– Dokumentera även den icke-legitimerad personalens 
vårdåtgärder med KVÅ?
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Nationellt, 
beslutsfattare, 

forskare, allmänhet

Verksamheten & 
kommunen

Patient & hälso-
och 

sjukvårdspersonal

• Officiell statistik

• Indikatorer

• Analyser

• Forskning

• Följa upp vården

• Ta fram egen statistik

• Elektronisk journal

• Strukturerad 
dokumentation

• Klassifikationer & 
kodverk



Hälso- och sjukvårdspersonal
legitimerad och icke-legitimerad
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Patienten

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen

Hälso- och 

sjukvårdslagen

SoS föreskrifter 

journalföring

Nationella 

riktlinjer

Lokala riktlinjer

Vetenskap 

och beprövad 

erfarenhet

Bedömnings-

instrument

Patientdata-

lagen

Utredande 

åtgärder

Behandlande 

åtgärder

Kommunal 

hälso- och sjukvård

Rutiner

HSLF-FS 2017:67?



Uppgiftsskyldighet till register
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•Föreskriften reglerar endast

kommunernas uppgiftsskyldighet till 

Socialstyrelsens register över insatser 

inom den kommunala hälso- och 

sjukvården



Definitionen av kommunal hälso-

och sjukvård i föreskriften
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•Definitionen i föreskriften hänvisar till 

definitionen i HSL

• ”Sådan hälso- och sjukvård som avses i 12 

kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30)”



Föreskriften- innehåll



När träder föreskriften i kraft?
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• 1 januari 2019

• Från och med 1 januari 2019 ska kommunerna 

dokumentera de uppgifter som efterfrågas

• Första inlämningen av uppgifter till 

Socialstyrelsen kommer tidigast att ske sista 

mars 2019

•Efter första inlämningen kommer kommunerna 

lämna uppgifterna till Socialstyrelsen månadsvis



Tid för inlämnande

2018-10-02 37

•Alla uppgifter i 

föreskriften ska 

lämnas månadsvis

•Två månaders 

eftersläpning

– Uppgifter om vård 

vidtagen i mars lämnas 

senast sista dagen maj 

osv

4 § Uppgifterna i 2 och 3 

§§ ska lämnas senast 

den sista dagen i 

månaden, två månader 

efter den månad då 

kommunal hälso- och 

sjukvård getts



Ledningssystem
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•Framgår av SoS  

föreskrifter och 

allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem 

och systematiskt 

kvalitetsarbete

1§ […] varje vårdgivare 

ansvarar för att det finns 

sådana processer och 

rutiner som behövs för 

att säkerställa att 

verksamheten uppfyller 

de krav som ställs i 

dessa föreskrifter 



Vilka uppgifter ska lämnas till 

Socialstyrelsen?

2018-10-02 39

•Två olika filer med uppgifter ska lämnas 

till Socialstyrelsen

•Filerna innehåller olika uppgifter

•Filernas innehåll framgår av bilaga 1 och 

bilaga 2 i föreskriften

– Bilaga 1: samma uppgifter som lämnas i dag

– Bilaga 2: nya uppgifter om vårdåtgärder



Patientpopulationer som avses i 

bilagorna (1/2)
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•Uppgifterna om vårdåtgärder i bilaga 2 

avser de patienter i bilaga 1 som under 

månaden fått åtgärder utförda av 

legitimerad personal där kommunen är 

vårdgivare

– Alla patienter som ingår i bilaga 2 ingår även i 

bilaga 1 

– I bilaga 1 kan det finnas patienter som inte finns 

med i bilaga 2
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Alla patienter som fått kommunal hälso- och sjukvård (bilaga 1)

Alla patienter som fått åtgärder utförda av legitimerad 

personal där kommunen är vårdgivare (bilaga 2)

Patientpopulationer som avses i 

bilagorna (2/2)



Kommunerna ska fortsätta lämna 

samma uppgifter som i dag (bilaga 1)
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Uppgifter om personer som fått 

kommunal hälso- och sjukvård
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• Inga avgränsningar 

avseende vårdgivare 

eller vilken hälso- och 

sjukvårdspersonal som 

gett kommunal hälso-

och sjukvård.

2 § Varje kommun ska 

lämna uppgifter om de 

personer som har fått 

kommunal hälso- och 

sjukvård […] 

Uppgifterna ska 

lämnas i enlighet med 

vad som framgår av 

bilaga 1.



Uppgifter i bilaga 1
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•Personnummer

•Vissa grunduppgifter (läns- och 

kommunkod mfl)

•År och månad

– Det år och den månad då kommunal hälso- och sjukvård 

getts.



Varför fortsätta lämna samma 

uppgifter som i dag? 

2018-10-02 45

•Vi vill behålla jämförbarheten över tid! 

•Vi vet att det tar lite tid att få nya 

insamlingar att fungera bra

– 290 kommuner ska komma in med nya uppgifter

– Det kan ta tid att få god kvalitet i de nya uppgifterna

– Under tiden kan vi fortsätta att publicera statistik om 

antal personer med insatser i kommunal hälso- och 

sjukvård



Uppgifter enligt bilaga 1
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Alla patienter som fått kommunal hälso- och sjukvård (bilaga 1)
- Personnummer

- År och månad då patienten fått vård

Alla patienter som fått åtgärder utförda av legitimerad 

personal i kommunal regi (bilaga 2)



Nya uppgifter om vårdåtgärder 

(bilaga 2)
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Uppgifter om vårdåtgärder 

(bilaga 2)
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• Uppgifterna ska dock endast 

lämnas om legitimerad hälso-

och sjukvårdspersonal har 

vidtagit vårdåtgärderna.

• Uppgifterna ska inte omfatta de 

vårdåtgärder som har vidtagits 

av någon annan vårdgivare än 

kommunen.

• Uppgifterna ska lämnas i enlighet 

med vad som framgår av bilaga 2.

3 § Varje kommun ska 

lämna uppgifter om de 

vårdåtgärder som har 

vidtagits avseende 

patienter i den 

kommunala hälso- och 

sjukvården.



Varför ingår inte delegerade 

vårdåtgärder?
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• Juridiska skäl

– ”Ordinerade” åtgärder täcks inte av förordningen

• Kommunerna delegerar olika

– Att iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel är en 
särskilt reglerad uppgift

– Sjuksköterskor kan delegera läkemedelsåtgärder

– Uppgifter som inte är särskilt reglerade behöver inte delegeras

• Föreskriften innebär att 290 kommuner är skyldiga att 
lämna alla uppgifter som anges

– Risk för administrativt merarbete att inkludera delegerade åtgärder



Varför omfattas inte andra 

vårdgivare än kommunen?
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•Enligt förordningen åligger 

uppgiftsskyldigheten kommunen

•Socialstyrelsen kan alltså inte föreskriva 

om att vårdgivaren är skyldig att lämna 

uppgifterna



Uppgifter i bilaga 2 (vårdåtgärder)
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•Personnummer

•Grunduppgifter (t.ex. läns- och 

kommunkod)

•Åtgärdskod

•Åtgärdsdatum

•Kod för yrkesbeteckning 1-5



Åtgärdskod
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•Ska registreras enligt Klassifikation av 
vårdåtgärder (KVÅ) med fortlöpande 
ändringar. 

•Ska anges på den mest detaljerade nivån i 
KVÅ

•Om en åtgärd med samma kod vidtagits 
flera gånger under ett kalenderdygn, 
behöver koden endast anges en gång för 
det dygnet.



Vilka åtgärder ska dokumenteras?
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•Uppgifterna i föreskriften stämmer överens 

med de uppgifter som en vårdgivare måste 

dokumentera enligt patientdatalagen och 

Socialstyrelsens föreskrifter om journalföring

• Föreskriften kan därför påverka hur en 

vårdgivare dokumenterar men innebär inte att 

någon ny sorts information behöver 

dokumenteras



Mest detaljerade nivån i KVÅ 
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•Koden ska anges på den mest detaljerade nivå 
som är möjlig

•Mest detaljerade nivån består av fem positioner 
och slutar inte på 000

– PD008 (Bedömning av hostfunktion)

– PD000 (Utredning av hjärt-kärlfunk, blodbildnings-, 
immunsystemet och andningsfunktioner)

• Två undantag

– QC000 Behandling relaterad till röst- och talfunktioner

– QL000 Stöd och träning i att kommunicera



Vilka KVÅ-koder kan vi använda?
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•Alla

– Utredande

– Behandlande

– Administrativa



Vilka KVÅ-koder kan vi använda?
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•Socialstyrelsen har tagit fram ett urval av ca 
330 KVÅ-koder för användning i kommunal 
hälso- och sjukvård

– Gäller åtgärder som ofta utförs av SSK, AT, FT

•Urvalet kan med fördel användas som en bas
för statistikuttag

– Då en åtgärd vidtas som inte ingår i urvalet hänvisas till 
hela KVÅ 

– Alla legitimerade yrkesgrupper omfattas av föreskriften

– Urval finns dock endast för SSK, AT, FT



Åtgärdsdatum 
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•Datum då åtgärden utfördes

– Om åtgärden pågår över kalenderdygnsskifte anges 
datum då åtgärden påbörjades

•Varje vidtagen åtgärd räknas som en 
åtgärd

– Ex DV046 Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett 
eller enstaka dos

– Ska dokumenteras med datum för varje tillfälle då 
läkemedelsbehandling sker (om den sker av legitimerad 
personal)



Antal åtgärder per dygn
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•Om en åtgärd med samma kod vidtagits 

flera gånger under ett kalenderdygn, 

behöver koden endast anges en gång för 

det dygnet.



Kod för yrkesbeteckning

2018-10-02 60

•Yrkesbeteckning enligt KVÅ för den 

legitimerade yrkesgrupp som vidtagit 

åtgärden

•Om fler än en kategori legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal gemensamt vidtagit 

åtgärden ska koder anges för samtliga 

yrkeskategorier. Maximalt 5 koder per åtgärd



Sammanfattning (bilaga 2)
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Omfattning 

åtgärd i tid 

(KVÅ)

Åtgärdsdatum

(ÅÅÅÅMMDD) 

Kod för yrkes-

beteckning 1-5

(KVÅ) 

Åtgärdskod 

(KVÅ)
SoS

Omfattning 

antal 

åtgärder per 

dygn (KVÅ)

Lokaltm.fl.



Sammanfattning bilaga 1 och bilaga 2
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Uppgifter enligt bilaga 1 och bilaga 2
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Alla patienter som fått kommunal hälso- och sjukvård (bilaga 1)
- Personnummer

- År och månad då patienten fått vård

Alla patienter som fått åtgärder utförda av legitimerad 

personal i kommunal regi (bilaga 2)

- Personnummer

- Åtgärdskod

- Åtgärdsdatum

- Kod för yrkesbeteckning 1-5



Inlämning av uppgifter
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•Semikolonseparerade textfiler

•Lämnas via Socialstyrelsens fildrop FILIP 

månadsvis

– Ansvarig i kommunen för att lämna uppgifter till 

Socialstyrelsen får ett konto i FILIP genom att kontakta 

inrapportering@socialstyrelsen.se 

– Inom en timme efter inlämning får kommunen 

återkoppling via mejl på inlämnad fil



Exempel på textfil enligt bilaga 1
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2481;;19350703NNNN;1;;201903

2481;;19220327NNNN;1;;201903

2481;;19280812NNNN;1;;201903

2481;;19181224NNNN;1;;201903

Läns- och kommunkod

Personnummer

Identifieringsalternativ

År och månad



2018-10-02 66

2481;;19350703NNNN;1;;PK003;20190302;XS910;;;;

2481;;19350703NNNN;1;;PG003;20190313;XS918;;;;

2481;;19350703NNNN;1;;DV046;20190307;XS919;;;;

2481;;19350703NNNN;1;;PA002;20190322;XS910;;;;

2481;;19220327NNNN;1;;PE006;20190307;XS919;;;;

2481;;19220327NNNN;1;;PB009;20190307;XS919;XS910;XS918;;

2481;;19220327NNNN;1;;DV046;20190308;XS919;;;;

2481;;19220327NNNN;1;;PN001;20190322;XS910;;;;

2481;;19181224NNNN;1;;PD007;20190313;XS918;;;;

2481;;19181224NNNN;1;;PD009;20190313;XS918;;;;

2481;;19181224NNNN;1;;QK003;20190322;XS910;;;;

2481;;19181224NNNN;1;;QG003;20190314;XS918;;;;

Exempel på textfil enligt bilaga 2

Läns- och kommunkod

Personnummer

Identifieringsalternativ

Åtgärdskod Åtgärdsdatum

Kod för 

yrkesbeteckning



Exempel på statistik baserad på KVÅ
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Socialstyrelsens statistikdatabas

Operationer enligt 

KVÅ (kirurgiska delen)
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Mer information

2018-10-02 76



Bra länkar
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• ICF och KVÅ i KHSV (med urvalen från 2018) 

https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgard

skoderkva/Sidor/icfochkvaikommunalhalso-

ochsjukvard.aspx#

• Beskriva äldres behov och följa resultat inom KHSV (med 

urvalen från 2013) 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-10-19

• Sök i databas över KVÅ 

http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Medicinska/

• Hela KVÅ i excel-format 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgards

koderkva

• Socialstyrelsens hemsida om utveckling av registret  

http://www.socialstyrelsen.se/register/utveckling

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-10-19
http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/KVA_Medicinska/
http://www.socialstyrelsen.se/register/utveckling


Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


