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Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds 

specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren 

 

 
 

 

Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren (kansliet) har uppdragit åt Svenska 

Läkaresällskapet (SLS) att i samråd med Sveriges läkarförbund (SLF) utreda i vilken 

utsträckning SLS sektioner, vilka samtidigt utgör SLFs specialitetsföreningar, samverkar med 

de nationella kvalitetsregistren. SLS har gett uppdraget att genomföra denna undersökning till 

Ulf Haglund. Till sin hjälp har Haglund haft utredningstekniskt bistånd av Annie Melin på 

SLS kansli. 

 

Webb-enkäten 

En enkät anpassad för webb-användning har utarbetats för denna undersökning innehållande  

frågor, vilka syftat till att utröna i vilken utsträckning det finns formell samverkan i form av 

nominering av styrelseledamöter och påverkan i val av registerhållare och/eller funktionellt 

samarbete i form av t.ex. informationsutbyte, resultatrapportering vid medlemsmöte eller 

samverkan i förbättringsarbete. 
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Formell samverkan definieras i denna undersökning som att sektionerna/föreningarna utser 

styrelseledamöter eller påverkar valet av registerhållare eller påverkar registrets inriktning och 

rapportering. Med funktionell samverkan menas i denna undersökning att kvalitetsregistrets 

data presenteras och diskuteras på sektionens/föreningens medlemsmöten. 

 

Följande frågor ställdes: 

1. Utser sektionen/delföreningen ledamöter i något kvalitetsregisters styrelse?  

Om ja - vilket/a?  

2. Påverkar sektionen/delföreningen utseendet av registerhållare i något kvalitetsregister? 

Om ja – vilket/a register? 

3. Har sektionen/delföreningen någon övrig formell kontakt med något kvalitetsregister? 

4. Påverkar sektionen/delföreningen något nationellt kvalitetsregisters inriktning, 

ändamål eller fokus i rapportering? Om ja – vilket/a register? 

5. Presenteras och diskuteras resultaten från registren på sektionens/delföreningens 

möten. Om så är fallet har specifikt frågats om målnivåer diskuteras. 

6. I vilken utsträckning bidrar sektionen/delföreningen till att kvalitetsregistren används i 

det kliniska förbättringsarbetet på klinikerna? 

7. Övrig information/meddelanden. 
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Enkäten sändes via mejl till respektive sektions kontaktperson. SLS har 68 sektioner, varav 

några har delföreningar som sköter de aktuella kontakterna, 19 associerade föreningar och 6 

externa föreningar. Två av de sistnämnda är delföreningar i kirurgisektionen och har bedömts 

som sådana. Några veckor efter det att enkäten skickades ut fick de sektioner som inte svarat 

en påminnelse. I några fall har det skickats upprepade påminnelser, och där det inte resulterat 

i svar har undersökaren personligen kontaktat sektionens ordförande via mejl, vilket lett till ett 

prompt svar. Fyra sektioner (anestesi- och intensivvård, barnläkarföreningen, kardiologi och 

kirurgi) har svarat tillsammans och gemensamt med sammanlagt 15 delföreningar. Sektioner 

och föreningar som har bedömts sakna kontakt med något register har vid uteblivet svar inte 

fått någon påminnelse. Denna bedömning har grundats på att det inte finns något register 

inom relevant ämnesområde. 

 

Svar från sektionerna 
Totalt erhölls svar från 51 av de 68 sektionerna: 75%. Av de 17 sektioner som inte svarat 

bedöms 16 sakna anknytning till något nationellt kvalitetsregister (sektionerna för: allergi-

forskning, andrologi, fysiologi, klinisk cytologi, klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, 

läkemedelslära, medicinens historia, medicinsk psykologi, medicinsk teknik och fysik, 

medicinsk undervisning, patologi, rättsmedicin, socialmedicin, transplantationsmedicin, och 

tropikmedicin & internationell hälsa). Exkluderas sektionerna om saknar anknytning till 

registren är svarsfrekvensen bland potentiellt berörda sektioner 98%.  

 

Svar från de associerade föreningarna och övriga föreningar 

Svar har inkommit från tio av de associerade föreningarna, varav en, som är en 

sammanslutning av sektioner, bedöms ha svarat då berörda sektioner har svarat. Tre av de 

externa föreningarna har svarat inkluderande de två som svarat i sina samtidiga egenskaper av 

delföreningar. Många av de associerade och externa föreningarna som inte svarat saknar 

relevans för de nationella kvalitetsregistren t.ex. Läkare för Miljön, Svenska Läkare mot 

Kärnvapen och SLS kandidatförening.  

 

Svarsfrekvensen bland för kvalitetsregistren relevanta sektioner, associerade föreningar och 

externa föreningar är 97% (52 sektioner, 6 associerade föreningar och 3 externa föreningar).  

De två som inte svarat är sektionen för odonto-stomatologi och associerade föreningen för 

medicinsk ortopedi.  
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I resultatredovisningen och analysen har sektioner och delföreningar bedömts som en enhet. 

Det innebär att om en delförening uppgett sig t.ex. utse styrelseledamot i registerstyrelse har 

det räknats som att sektionen gör så även om inte alla sektionens delföreningar har denna roll. 

I allmänhet har det dock varit god överensstämmelse mellan varje sektions delföreningar – om 

en av dem angett att de utser ledamot i styrelse har de övriga oftast också angett att de gör så.  

 

Utgående från enkätsvaren har också en omvänd analys gjorts i syfte att belysa hur många av 

de 105 nationella kvalitetsregistren som har samverkan med någon sektion, delföreningen, 

associerad eller extern förening. Samverkan har också i detta sammanhang delats in i formell 

samverkan (utseende av styrelseledamöter och/eller registerhållare, registerinriktning eller 

rapportering) och funktionell samverkan (presentation av data vid sektionens/föreningens 

möten och/eller samverkan i förbättringsarbete på klinikerna).  

 

Flera sektioner har påpekat att enskilda medlemmar inom sektionerna (motsvarande), med 

eller utan formell kontakt med sektionens styrelse, deltar i olika registers styrelser med 

möjlighet att påverka. De gör emellertid inte detta på uppdrag av sektionen utan som 

privatpersoner. Sådan samverkan har inte inkluderats som samverkan i denna undersökning, 

som ju hade som syfte att studera i vilken utsträckning sektionerna som sådana samverkade 

med de nationella kvalitetsregistren.  

 

 

Resultat 
61 sektioner/föreningar har svarat på enkäten. 10 av dem bedöms helt sakna relevanta register 

att samverka med. De har därför lyfts bort från det antal av möjliga samverkanspartners. I 

resultatredovisningen nedan anges de 51 sektioner/föreningar med möjlighet att samverka 

med relevanta register som den totalt möjliga mängden (nämnaren, relevanta 

sektioner/föreningar) vid t.ex. beräkning av %. 

  

Fråga 1: Utser sektionen/delföreningen ledamöter i något kvalitetsregisters styrelse? 

Av relevanta sektioner och föreningar utser 21 (41%) ledamöter i en eller flera av de 105 

nationella kvalitetsregisrens styrelser. Av de sex register med olika typer av planeringsanslag 
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har två styrelseledamöter utsedda av sektion/förening. Totalt utser således 23 (45%) av 

sektionerna/föreningarna styrelseledamot i kvalitetsregister. 

 

Fråga 2: Påverkar sektionen/delföreningen utseendet av registerhållare? 

14 av sektionerna och två av de associerade föreningarna (31%) anser sig direkt kunna  

påverka valet av registerhållare i ett eller flera av de nationella kvalitetsregistren. En sektion 

har motsvarande funktion i ett register med planeringsanslag. Totalt påverkar således 17 

(33%) av sektionerna/föreningarna utseende av registerhållare.   

 

Fråga 3: Har sektionen/delföreningen någon övrig formell kontakt med något 

kvalitetsregister? 

19 av sektionerna anger att de har annan formell kontakt med något kvalitetsregisters styrelse 

och ledning (37%) varav 7 (14%) inte utser styrelseledamot eller anser sig påverka valet av 

registerhållare. Motsvarande siffror för associerade föreningar är 3 respektive 1. Den sektion 

som påverkar utseende av styrelseledamot och utseende av registerhållare i kvalitetsregister 

med planeringsanslag har angett att den också har annan formell kontakt med detta register. 

Detta innebär att totalt 31 av SLS i sammanhanget relevanta sektioner och föreningar (61%) 

har någon formell kontakt med nationellt kvalitetsregisters ledning. 

 

Fråga 4: Påverkar sektionen/delföreningen något kvalitetsregisters inriktning? 

På frågan om sektionen/föreningen kan påverka kvalitetsregistrets inriktning, ändamål 

och/eller apportering svarar 19 sektioner och 2 associerade föreningar att de anser sig kunna 

göra så (41%). 

 

Fråga 5: Presenteras/diskuteras resultaten på sektionenes/delföreningens möten? 

29 sektioner och 4 associerade föreningar (sammanlagt 65%) uppger att resultaten i relevanta 

kvalitetsregister – några fall som för t ex kirurgi- och ortopedsektionerna ett relativt stort antal 

register – rapporteras till medlemmarna vid sektionens/föreningens årliga möten. Därutöver 

anger flera sektioner att resultaten diskuteras med registerrepresentanter vid 

sektionens/föreningens styrelsemöten. Frågan om målnivåer har i de flesta svar inte 

kommenterats. 
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Fråga 6: I vilken utsträckning används registren i det kliniska förbättringsarbetet på 

klinikerna? 

Flertalet sektioner/föreningar skriver i sina svar att registerdata utgör en mycket viktig bas för 

förbättringsarbetet ute på klinikerna och många anger att de betonar vikten av att använda 

registerdata i detta syfte. Emellertid är det bara 10 sektioner och 2 associerade sektioner 

(sammanlagt 24%) som anger sig delta eller praktiskt arbeta med detta användningsområde 

för de nationella kvalitetsregistren. 

 

De erhållna uppgifterna kan också analyseras utgående från de 105 nationella 

kvalitetsregistren och de 6 med planerings- och liknande anslag. Man finner då att 39 av de 

105 registren (37%) har en formell knytning till sektioner/föreningar innebärande att de utser 

styrelseledamöter och /eller påverkar utseende av registerhållare och ofta påverkar registrens 

inriktning, ändamål och/eller fokus i rapporteringen. Två av register med planeringsanslag har 

denna relation till sektioner. 66 av registren (63%) rapporterar data vid de årliga sektions-

/föreningsmötena, ofta också till styrelserna vid deras möten. De två register med 

planeringsanslag rapporterar på motsvarande vis data till sektioner.  

 

 

Reflektioner och synpunkter 
Undersökningstekniken har fungerat väl med en svarsfrekvens på 98%. Antalet frågor har 

medvetet hållits lågt. Försök har gjorts att göra frågorna entydiga och tillåtande korta svar. 

Det bedöms därför som sannolikt att de svar som kommit in korrekt speglar verkligheten. 

 

Undersökningen visade att mer än hälften av SLS sektioner och SLFs specialitetsföreningar 

har en aktiv kontakt med ett eller flera av de nationella kvalitetsregistren. Omvänt kan data 

tolkas som att två tredjedelar av de nationella kvalitetsregistren har ett funktionellt gott 

samarbete med minst en av SLS/SLFs sektioner eller föreningar. Endast en dryg tredjedel av 

sektionerna/föreningarna påverkar formellt registrens styrning och på motsvarande vis har en 

tredjedel av de 105 nationella kvalitetsregistren en sådan formell relation till en 

sektion/förening. I många fall finns uppenbarligen ett väl fungerande samarbete med 

sektionerna/föreningarna. Resultatet tyder på att så skulle kunna vara fallet inom ännu fler 

sektioner/föreningar – det finns således en förbättringspotential.   
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16 sektioner har uppgett att de inte har någon kontakt med något av de nationella 

kvalitetsregistren. I de allra flesta fall (12) saknas det register inom för sektionen relevant 

ämnesområde (t.ex. transfusionsmedicin, arbets- och miljömedicin, fysisk aktivitet och 

idrottsmedicin, medicinsk informatik, medicinsk genetik, medicinsk radiofysik, klinisk 

nutrition, klinisk kemi, klinisk immunologi, smärtlindring men också bild- och 

funktionsmedicin och nuklearmedicin). Inom några sektioners ämnesområden finns det 

kvalitetsregister som man kan tycka borde vara av intresse men sektionerna har något 

överraskande svarat att det varken finns formell eller funktionell samverkan. Det gäller t.ex. 

sektionen för onkologi, vilket med tanke på de många cancerrelaterade registren kan tyckas 

vara förvånande. Sektionen för rättspsykiatri uppger sig inte ha någon samverkan med 

registret för rättpsykiatri. På motsvarande vis framkommer att det saknas samverkan mellan 

sektionen barn- och ungdomspsykiatri och det nationella kvalitetsregistret för barn- och 

ungdomspsykiatri. Oftalmologisektionen uppger att de inte har någon samverkan med de tre 

kvalitetsregistren inom ögonsjukvården. Till det ska läggas att sektionen för psykiatri har 

svarat att man endast har samverkan med två register: BipoläR och Registret för psykosvård, 

av de sju tänkbara kvalitetsregistren inom det vuxenpsykiatriska ämnesområdet. 

 

Många sektioner/föreningar har en eller två register som ämnesmässigt är relevanta för dem 

och där föreligger det god och ömsesidig samverkan. I ett par fall har en sammanslagning av 

olika register medfört att sektionen/föreningen har ett relativt fåtal register att samverka med 

även om verksamheten täcker stora områden inom hälso- och sjukvården. Så är fallet t.ex. 

inom kardiologi med registret SWEDEHEART och otorhinolaryngologi med det nationella 

kvalitetsregistret för öron- näs- och halssjukvård.  

 

Andra sektioner/föreningar har ett relativt stort antal register inom sina intresseområden. 

Kirurgföreningen har genom sina delföreningar god formell och funktionell kontakt med ett 

stort antal (14) register inom cancerområdet, mage-tarm, trauma, cirkulationsorganen och 

endokrina organ. Också sektionen för obstetrik och gynekologi har god samverkan med flera 

för sektionen relevanta register. Ortopedisektionen har inte någon formell samverkan med 

något av de 12 kvalitetsregistren inom det ortopediska ämnesområdet. Emellertid rapporterar 

de olika ortopediska registren till medlemmarna vid sektionsmöten och till sektionens 

styrelse, varför den funktionella samverkan bedöms vara god. Delföreningar inom 

ortopedföreningen har också formell kontakt med relevanta register. 
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Även om många sektioner/föreningar har god samverkan med nationella kvalitetsregister och 

vice versa kan det således konstateras att erhållna resultat förvånar något genom att vara lägre 

än förväntade. Resultatet tyder på en viss förbättringspotential. Fråga om relationen till någon 

av de professionella organisationerna riktas av kansliet i ansökningsprocessen om medel. 

Denna fråga, som bejakas av de allra flesta eller rent av alla sökande, uppfattas som ett bevis 

på god och bred förankring inom professionen vilket bl.a. bedöms ge möjlighet till stor 

spridning i vården. Möjligen kan diskrepansen mellan vad som anges i ansökan och resultatet 

av denna undersökning förklaras av att vissa register uppfattar samverkan vara större och mer 

omfattande än vad den är. Alternativt samverkar vissa register med andra 

intresseorganisationer, som kanske har bildats t.ex. just kring ett register, och uppfattar det 

som ekvivalent med en samverkan med sektion/specialitetsförening i SLS/SLF.  

 

En god samverkan, såväl formell som funktionell, mellan registren och professionens 

etablerade föreningar är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och ur ett förankringsperspektiv 

inom professionen. Det innebär att det är viktigt bl.a. för läkarnas vilja att medverka i arbetet 

med registerdata, och därmed för registrens kvalitet. Vad kan vi då göra för att förbättra denna 

situation?  

 

Stockholm i juni 2014 

 

Ulf Haglund, utredare, Svenska Läkaresällskapet 

 

 

 

Bilaga: snabba fakta om SLS sektioner & kontaktpersoner 

 

 

Kontaktpersoner 

Ulf Haglund 

haglund.ulf@telia.com 

 

Annie Melin, SLS Kansli 

annie.melin@sls.se 
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