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Förord 
Kvalitetsregister har en viktig roll att spela i svensk hälso- och sjukvård. För att 

kvalitetsregistren ska kunna mäta kvalitet i hela vårdkedjan måste alla professioner vara 

engagerade i utvecklingsarbetet. Medel från SKL har möjliggjort för Fysioterapeuterna att 

genomföra denna förstudie där vi granskat Nationella Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv. Vår förhoppning är att kartläggningen ska utgöra ett värdefullt underlag för 

Fysioterapeuternas fortsatta engagemang i arbetet med att utveckla de Nationella 

Kvalitetsregistren.  

Stockholm den 19 maj 2014 

Birgit Rösblad 

FoU-chef 

Fysioterapeuterna 

Sammanfattning  
Kvalitetsregister är en samling av data som används för att analysera och utvärdera hälso- och 

sjukvården. Sverige är ett av världens länder som kommit längst i utvecklingen av 

kvalitetsregister. För närvarande (2014) finns 81 Nationella Kvalitetsregister och ytterligare 

24 så kallade registerkandidater. Registren har stor betydelse för att mäta hälso- och 

sjukvårdens kvalitet i termer av bättre hälsa för patienterna och registren kan även spela en 

viktig roll i den kliniska forskningen. Det stora flertalet av de register som finns idag är startat 

och utvecklat av läkare och har av tradition en tydlig medicinsk inriktning. Staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har tecknat en överenskommelse om utvecklingen 

och finansieringen av registren för vård och omsorg under åren 2012-2016.  I denna 

överenskommelse slår man bland annat fast att man ska: verka för att de anslutna registren 

mäter vårdens kvalitet i flera dimensioner och följer hela vårdkedjan. Detta kan ses som 

utgångspunkt för den kartläggning som presenteras i denna rapport.   

Syftet med denna kartläggning är att skapa en bild över hur fysioterapeutiska insatser 

representeras i de Nationella Kvalitetsregistren. Detta har skett genom att ta del av de 

dokument som de nationella Kvalitetsregistren publicerar i form av årsrapporter och listor på 

de variabler som registrerar. Personlig kontakt har även tagits med fysioterapeuter som ingår i 

registrens styrgrupper för kompletterande information.  

Resultaten pekar på en ökad medvetenhet om vikten av att inkludera fysioterapeutiska insatser 

och i vidare mening aspekter på habilitering och rehabilitering i registren. Resultaten visar 

vidare på att många register inkluderat funktionella resultatmått av relevans för 
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fysioterapeutiska insatser. Som exempel på detta kan nämnas olika typer av validerade 

instrument för att mäta eller skatta förflyttningsförmåga. Vi fann även att smärta och 

patientrapporterade mått av relevans för fysioterapeutiska insatser ofta var införda i registren.  

Många register har även inkluderat patientrapporterade mått, så kallade PROM.   

 I en majoritet av registren saknas dock variabler/indikatorer som speglar vilka 

fysioterapeutiska insatser som patienten fått tillgång till.  När fysioterapeutiska insatser är en 

betydelsefull del av en vårdkedja är det också viktigt att de registreras. Har man registrerat en 

insats kan man med registrens hjälp se i vilken utsträckning denna typ av behandling kommer 

patienten till del. Att fysioterapeutiska insatser registreras är också en förutsättning för 

utvärdering av behandlingsresultat. Tolkning av behandlingsresultat kan bara utföras på ett 

korrekt sätt om avgörande behandlingsinsatser är synliggjorda.  

I rapporten ges vidare exempel på hur man i ett antal register inkluderat fysioterapeutiska 

insatser och rehabilitering/habilitering. Kartläggningen är att se som en förstudie till ett 

kommande förbättringsarbete där professionen ökar sitt engagemang i utvecklingen av de 

Nationella Kvalitetsregistren.    

Inledning 
Kvalitetsregister är en samling av data som används för att analysera och utvärdera hälso- och 

sjukvården. Kvalitetsregistren används i första hand för att mäta och följa upp effekter av 

olika behandlingsmetoder. Men kvalitetsregister har även en viktig roll att fylla i den kliniska 

forskningen.   

Enligt Patientdatalagen definieras ett kvalitetsregister som en automatiserad och strukturerad 

samling av personuppgifter som inrättas särskilt för ändamålet att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Registren ska möjliggöra jämförelser inom 

hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå och behandlingsmetoder kan utvärderas, 

vilket i sig är avgörande för utvecklingsarbetet i sjukvården.   

För närvarande (2014) finns 81 Nationella Kvalitetsregister och ytterligare 24 så kallade 

registerkandidater (1). 

Kvalitetsregister- en kort historik 

Det första nationella kvalitetsregistret i Sverige var Knäprotesregistret som startades 1975. 

Det följdes 1988 av Höftprotesregistret 1979.  Syftet med de tidigaste registren var att samla 

ett stort statistiskt material så att man tidigt skulle kunna upptäcka om protestyper och 

operationstekniker fungerade dåligt eller bra. Initiativtagare till registren var i dessa fall 

ortopeder som var ”eldsjälar” och brann för att kvalitetssäkra den ortopediska verksamheten.  

Det stora flertalet av de register som finns idag är startat och utvecklat av läkare och har av 

tradition en tydlig medicinsk inriktning.   

Ett fåtal register har utvecklats av andra professioner. Ett för fysioterapeuter/sjukgymnaster 

intressant exempel på det senare är registret Bättre Omhändertagande av patienter med Artros 

(BOA) som startade 2008. Boaregistret utvärderar effekter av deltagande i artrosskola. Det 
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finns även exempel på register som är uppbyggda med en tvärprofessionell kompetens och där 

syftet är att utvärdera habiliterande och rehabiliterande verksamhet. Här kan till exempel 

nämnas Nationellt Register över Smärtrehabilitering, Uppföljningsprogram för cerebral pares 

(CPUP), Nationellt kvalitetsregister i habiliterings (HabQ) och Nationellt kvalitetsregister 

inom rehabilitering (WebRehab).  

Vad registreras i Nationella Kvalitetsregister?  

Nationella Kvalitetsregistrens data består av bakgrundsvariabler som ålder, kön och diagnos 

samt variabler/indikatorer som mäter åtgärder och resultat.  De indikatorer som förekommer i 

registren är framförallt process- och resultatmått.  Processmåtten speglar vad som faktiskt 

görs inom hälso- och sjukvården, när, var och hur. Resultatmått speglar hälso- och 

sjukvårdens effekt på hälsa och välbefinnande.   

När man diskuterar resultatmått är det meningsfullt att använda International, Classification of 

Functioning, Disability and Health, ICF. Det övergripande målet för ICF är att erbjuda ett 

standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd.  Med 

ICFs modell och terminologi kan man konstatera att en persons hälsotillstånd kan uttryckas på 

såväl kroppsfunktions- som aktivitets- och delaktighetsnivå. Exempel på resultatmått uttryckt 

på kroppsfunktionsnivå är ledrörlighet, muskelstyrka eller blodtrycks- och blodsockernivå. 

Exempel på resultatmått mätt på aktivitet eller delaktighetsnivå är förflyttningsförmåga och 

förmåga att självständigt sköta sin hygien.  

Resultatmått kan vara professionsbedömda eller patientrapporterade. Patientrapporterade mått 

(PROM) ger värdefull kunskap om utfallet av behandling och eventuell påverkan på 

livskvaliteten och utgör ett bra underlag för utveckling av vården. SKL har en uttalad policy 

att fler patientrapporterade mått ska användas i de nationella kvalitetsregistren. Vid 

utvärdering av fysioterapeutiska insatser är resultatmått på aktivitets- och delaktighetsnivå 

samt patientrapporterade mått som livskvalitet i de flesta fall mest relevanta. I vissa fall är 

även resultatmått på kroppsfunktionsnivå intressanta.  

Med processmått registrerar man vilken typ av insatser som patienten fått. Processmåtten kan 

ligga till grund för att utvärdera resultatet av en åtgärd. Ett tydligt exempel på detta är när man 

registrerar vilken typ av protes patienter fått. Här kan man med hjälp av registerdata studera 

om utfallet är bättre för en viss typ av protes i jämförelse med en annan. Behandlingsinsatser 

vid olika typer av cancer är ett annat exempel på detta. Med hjälp av registerdata kan man 

studera om en viss typ av behandlingsinsats ger bättre överlevnad än en annan 

behandlingstyp.   

Men processmåttet i sig kan också vara en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat. Om 

det finns evidens för att en viss behandlingsmetod är effektiv kan andelen patienter som får 

tillgång till behandlingen ses som ett kvalitetsmått. Processmått som indikatorer på hälso- och 

sjukvårdens kvalitet har en del uppenbara fördelar. De är relativt sett lättregistrerade och de 

kan på ett tydligt sätt ge upplysning om var hälso- och sjukvården uppvisar brister. Men en 

förutsättning för att processmått ska kunna fungera som kvalitetsindikatorer är att det finns 

riktlinjer, vårdprogram eller annan typ av evidensbaserat beslutsstöd som definierar vad som 

är en adekvat behandlingsinsats vid ett visst tillstånd (2).   
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Nationella Kvalitetsregister delas in i certifieringsnivåer 

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att registren ska delas in i 

certifieringsnivåer (1). Nivåerna visar registrens olika utvecklingsnivåer och de kan därmed 

ge en helhetsbild av registrens förutsättningar. Certifieringsnivåerna är tänkta som en signal 

om åt vilket håll registerutvecklingen strävar. Registren kan ha uppnått certifieringsnivå 1, 2 

eller 3. Det finns dessutom en så kallad registerkandidatnivå. Kraven är högst ställda på nivå 

1.  

Tidigare genomförda kartläggningar  

Paul Rogowski genomförde 2010 en kartläggning av nationella kvalitetsregister ur ett 

rehabiliteringsperspektiv (3) Syftet med studien var att identifiera kvalitetsindikatorer med 

relevans för kommunal rehabilitering. I fokus för kartläggningen var resultatmått baserade på 

tester, skalor och formulär som mäter grad av funktionsförbättring, grad av symptomlindring 

och förekomst av komplikationer. Kartläggningen visade att 32 av då totalt 71 nationella 

kvalitetsregister innehöll minst en kvalitetsindikator av relevans för rehabilitering.   

 Vidare visade genomgången på att det 2010 fanns representation i styrgrupp av arbetsterapeut 

eller sjukgymnast i fyra av registren.   

Svensk Sjuksköterskeförening har genomfört ett projekt som innebar en kartläggning av 

befintliga omvårdnadsvariabler i Nationella Kvalitetsregister. Kartläggningen genomfördes på 

registrens data från år 2011 och omfattade 92 kvalitetsregister (4) .  

Kartläggningen visade att 27 av kvalitetsregistren innehöll variabler som avser omvårdnad. 65 

register saknade helt omvårdnadsvariabler. I rapporten drogs slutsatsen att de flesta 

kvalitetsregister har stora förbättringsbehov när det gäller omvårdnadsdata.  

I rapporten presenteras också förslag på det man kallar Generella omvårdnadsvariabler. Ett 

flertal av de variabler som föreslås är processmått. Ett exempel på detta är den föreslagna 

variabeln ”Har vårdplan/omsorgsplan för omvårdnadsåtgärder upprättats för patienten?” 

Rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården  

På initiativ av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting har en översyn av 

de nationella kvalitetsregistren genomförts. Översynen resulterade i rapporten ”Guldgruvan i 

hälso- och sjukvården” som publicerades 2010 (5).  I rapporten lyfter utredaren Måns Rosén 

fram den stora potential som finns i de svenska kvalitetsregistren. Sverige är det land som 

kommit längst i världen när det gäller utvecklingen av nationella kvalitetsregister. Registren 

har en stor betydelse för att mäta hälso- och sjukvårdens kvalitet i termer av bättre hälsa för 

patienterna. Men registren kan även spela en viktig roll i den kliniska forskningen.   

I rapporten gör utredaren påpekandet: ”Kraven ökar på registren- de ska omfatta större delen 

av vården och avspegla hela vårdkedjan. Därmed blir det också viktigare att inkludera även 

andra professioners insatser än läkares i registren. Registren måste utvecklas för att avspegla 

hela vården ur ett patientperspektiv”. Detta leder sedan fram till ett av utredningens 

åtgärdsförslag: ”Översynen pekar också på behovet att kvalitetsregistren även ska mäta annat 
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än rent medicinska resultat, t.ex. omvårdnad men också att de ska mäta resultaten utifrån 

olika professioners arbete”.  

Överenskommelse om Nationella Kvalitetsregister för åren 2012-2016,  

Med utgångspunkt från utredningen ”Guldgruvan” har Staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, tecknat en överenskommelse om utvecklingen och finansieringen av 

registren för vård och omsorg under åren 2012-2016 (6).  I denna överenskommelse slår man 

bland annat fast att man ska: ”verka för att de anslutna registren mäter vårdens kvalitet i flera 

dimensioner och följer hela vårdkedjan”. Detta kan ses som en av utgångspunkterna för den 

kartläggning som presenteras i denna rapport.  

Kvalitetsregister ur ett fysioterapeutiskt perspektiv 

Denna kartläggning genomfördes med ett fysioterapeutiskt fokus. Fysioterapeutiska insatser 

är betydelsefulla och etablerade delar av behandlingen vid en rad sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar.  Det är då rimligt att kvalitetsregistren inte enbart har ett strikt 

medicinskt fokus utan även registrerar och mäter resultat av fysioterapeutiska insatser. Syftet 

med denna kartläggning är att ge en bild över hur fysioterapeutiska insatser representeras i de 

Nationella Kvalitetsregistren. Kartläggningen är att se som en förstudie till ett kommande 

förbättringsarbete där professionen ökar sitt engagemang i utvecklingen av de Nationella 

Kvalitetsregistren.    

Metod  
Denna kartläggning startades med att en workshop genomfördes. Fysioterapeuter/ 

sjukgymnaster med erfarenhet av kvalitetsregisterarbete bjöds in. Sammanlagt nio personer 

deltog.  

Syftet med workshopen var tvådelat. Vid mötet diskuterades hur en kartläggning av befintliga 

register kan genomföras på ett meningsfullt sätt.  Dels fördes en diskussion där deltagarnas 

erfarenheter av hinder och möjligheter i arbetet med att införliva fysioterapi och 

rehabilitering/habilitering i Nationella Kvalitetsregister belystes. 

Inhämtade av uppgifter om registren  

I denna kartläggning har vi utgått från de register som finns förtecknade hos Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, som Nationella Kvalitetsregister.  För närvarande (2014) 

finns 81 nationella Kvalitetsregister i drift med ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen 

och staten. Under 2014 får också 24 så kallade registerkandidater ekonomiskt stöd.  

Ytterligare register planeras eller är under uppbyggnad.  

Information har inhämtats på respektive registers hemsida. Vi har tagit del av årsrapporter, 

variabellistor, registrens beskrivning av registrens syfte och sammansättning av styrgrupper. 

Via SKLs hemsida har vi tagit del av hur registren kategoriseras och vilken certifieringsgrad 

som registren erhållit. Alla Nationella Kvalitetsregister inventerades när det gäller 

representation av fysioterapeuter/sjukgymnaster i styrgrupp. Personlig kontakt har tagits med 

en majoritet av de fysioterapeuter/ sjukgymnaster som är engagerade i styrgrupper för register 

för kompletterande information.  
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För det fortsatta kartläggningsarbetet gjordes sedan avgränsningar på ett sätt som beskrivs 

nedan.  

Avgränsning av kartläggningen  

Vi valde ut registerkategorier som berör sjukdomar och verksamhetsområden där forskning 

och beprövad erfarenhet visat att fysioterapi/rehabilitering/habilitering är en väsentlig del av 

den behandling som bör erbjudas.  

Följande registerkategorier valdes ut för granskning:  

 Rörelseorganen, 15 register 

 Nervsystemet, 6 register 

 Barn och ungdom, 9 registers  

 Cirkulationsorganen, 10 registers   

 Lungsjukdomar, 2 register  

 Psykiatri, 10 register  

 Övriga – här gjordes ett urval på 3 register 

 

Vi har även översiktligt studerat register under kategorin Cancer.  

Urval av register som presenteras utförligare  

Slutligen valdes fem register ut där registrering och analys av rehabilitering och 

fysioterapeutiska insatser är särskilt väl utvecklat och där man valt olika angreppssätt i sitt 

arbete med detta: 

 

 BOA registret 

 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister – (SRQ).  

 SEPHIA 

 Nationellt Register över Smärtrehabilitering 

 Web Rehab 

Resultat  

Representation av fysioterapeuter/ sjukgymnaster i styrgrupper 

Vid tidpunkten för denna kartläggning (mars 2014) fanns fysioterapeuter representerade i 25 

styrgrupper. I de flesta fall är det representation av en fysioterapeut/sjukgymnast i respektive 

styrgupp, men det finns även styrgrupper med upp till fem representanter.  Hur 

representationen fördelas i de olika kategorierna framgår av Tabell 1-7.    

Sammanlagt finns det 15 kvalitetsregister klassificerade under rubriken Rörelseorganen. I elva 

av dessa finns fysioterapeuter/ sjukgymnaster representerade i styrgrupperna. I kategorin 

Nervsystemet finns sex register varav fysioterapeuter/sjukgymnaster finns representerade i 

fyra.  I kategorin barn och ungdom finns nio register och fysioterapeutisk/ sjukgymnastisk 

representation i tre av dessa. I kategorin Lungsjukdomar finns två register varav det finns 
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representation av fysioterapeut/sjukgymnast i ett av registren. Det finns tio register 

klassificerade som Cirkulationsorganen. Swedeheart är ett ”paraplyregister” som består av 

fyra olika register. Ett av dessa är ett register för sekundärprevention, SEPHIA. Här finns 

representation av fysioterapeut. I den kategori som vi i denna rapport valt att kalla övriga 

finns dessutom 4 fysioterapeuter/sjukgymnaster representerade i styrgrupper. 

 

Resultatmått   

Vid en första genomgång av de för denna kartläggning utvalda registren framkom att en 

majoritet av registren inkluderar funktionella resultatmått. Som exempel på detta kan nämnas 

olika typer av validerade instrument för att mäta eller skatta förflyttningsförmåga. Vi fann 

även att smärta och patientrapporterade mått av relevans för fysioterapeutiska insatser ofta var 

införda i registren. Många register har även inkluderat patientrapporterade mått, så kallade 

PROM.  

 Att registrera relevanta behandlingsåtgärder  

I en majoritet av registren saknas variabler/ indikatorer som speglar vilka fysioterapeutiska 

insatser som patienten fått tillgång till.     

Av tabell 1 framgår att det finns 15 register under kategorin Rörelseorganen.   

I endast fem av dessa registreras om patienten fått fysioterapeutiska insatser.  Dessa fem är:  

 

 Höftprotesregistyret.  Här har man inkluderat variabeln ”Har genomgått artrosskola”.   

 

 Rikshöft. Här registreras om patienten vistats på rehabiliterande vårdenhet.   

 

 Bättre Omhändertagande av Atros, (BOA). Här finns fysioterapeutiska åtgärder 

registrerade vad gäller såväl typ av fysioterapeutiska insatser som omfattning av dessa. 

BOA registret diskuteras mer utförligt senare i denna rapport.  

 

 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister – (SRQ). Här finns fysioterapeutiska åtgärder 

registrerade vad gäller såväl typ av insats som omfattning av dessa.  SRQ- registret 

diskuteras mer utförligt senare i denna rapport.     
 

 Nationellt Register över Smärtrehabilitering. I detta register är den gemensamma 

nämnaren för alla patienter att de fått multimodal rehabilitering. Fysioterapeuter är en 

av de professioner som ingår i de multiprofessionella teamen.  Även detta register 

diskuteras utförligare senare i denna rapport.  
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Tabell 1 Kvalitetsregister Rörelseorganen  
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Svenska korsbandsregistret 3 2 Nej 

Svenska frakturregistret – SFR K 1 Nej 

Rikshöft  2 1 Nej- men information om patienten 

vistats på rehabiliteringsklinik 

registreras 

Svenska Höftprotesregistret 1 1 Ja- registreras om patienten genomgått 

artrosskola  

Svenska knäprotesregistret 2 0 Nej  

Svenska ryggregistret – SWESPINE 2 0 Nej  

Amputations- och Protesregistret 3 2 Nej - men information om patienten 

vistats på rehabiliteringsklinik 

registreras  

Handkirurgiskt kvalitetsregister –  3 0 Nej  

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister – SRQ 1 1 Ja   

Svenska skulder- och armbågsregistret 3 1 Nej  

Nationellt Register över Smärtrehabilitering – 

NRS 

3 1 Alla patienter som registreras har fått 

multimodal rehabilitering   

RiksFot K 1 Nej  

Svenska Fotledsregistret K 0 Nej  

BOA-registret 3 5 Ja  

Barnens Ortopediska Register  K 1 Nej  
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I tabell 2 framgår att det finns 6 Kvalitetsregister under kategorin Nervsystemet. I fem av 

dessa registreras fysioterapeutiska insatser.  Endast i Svenska Multipel Skleros Registret 

saknas helt registrering av fysioterapeutiska insatser. Registret Web Rehab presenteras mer 

ingående senare i denna rapport.   

Tabell 2 Kvalitetsregister, Nervsystemet  
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Neurorehabregistret – WebRehab  3  1 Ja 

Kvalitetsregister för cystisk fibros – CF 

register 

 3  1 Ja  

 Svenska Multipel Skleros Registret  2  0 Nej  

 Svenska Demensregistret  3  1 Ja  

Registreras om patienten bedömts av 

sjukgymnast och getts  

möjlighet till personcentrerade 

aktiviteter- som tex fysisk aktivitet 

Uppföljningsprogram vid spinal dysrafism 

och hydrocefalus – MMCUP 

3 3 Ja 

 

Registret Neuromuskulära Sjukdomar i 

Sverige (NMiS) 

K 1 Ja 
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I tabell 3 framgår att det finns 9 Kvalitetsregister under kategorin Barn och ungdom. I två av 

dessa finns registrering om fysioterapeutiska insatser. Dessa två är de register som fokuserar 

på habilitering och som byggts upp med tvärprofessionell kompetens.   

Tabell 3, Kvalitetsregister, Barn och ungdom    
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 Svenska Barnreumaregistret   3  1  ?  

Barnobesitasregister i Sverige    3  0  Nej 

Nationellt kvalitetsregister för barn- och 

ungdomshabilitering 

  K  3  Ja 

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister   3  0  Nej 

CPUP  2  4  Ja 

Barnhälsovård K 0 Nej  

The Swedish National CLP Registry K 0 Nej 

Svenska Registret för Medfödda Metabola 

Sjukdomar 

K 0 Nej 

Svenska Barnnjurregistret K 0 Nej  

 

I tabell 4 framgår att det finns två register under kategorin Andningssvikt.  I registret Astma 

och KOL i Sverige – Luftvägsregistren, registreras fysisk aktivitet och kontakt med 

sjukgymnast i specialistsjukvård och primärvård.    

Tabell 4 Kvalitetsregister, Lungsjukdomar  
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Astma och KOL i Sverige – Luftvägsregistren   3  0 Ja. Man registrerar fysisk aktivitet och 

kontakt med sjukgymnast i 

specialistsjukvård och primärvård  

Andningssviktregistret – Swedevox   3  1 Nej 
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I tabell 5 framgår det att det finns 10 register under kategorin Cirkulationsorganen. I fyra av 

dessa registreras fysioterapeutiska insatser.  

 

Tabell 5 Kvalitetsregister, Cirkulationsorganen   
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Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt – 

RiksSvikt 

 3  0  Ja  
 

RiksSår   3  0  Nej  

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi – 

Swedvasc 

2 0 Nej  

Svenska hjärt- lungräddningsregistret 3 0 Nej 

Riks-Stroke 1 1 Ja 

Nationellt kvalitetsregister för kateterablation 3 0 Nej  

Nationellt register för Atrialt flimmer och 

Antikoagulation – AuriculA 
3 0 Nej  

SWEDEHEART  1 1 Ja 

Medfödda hjärtsjukdomar – SWEDCON 2 0 Ja 

Svenska PAH-registret – SPAHR (blodtryck) 3 0 Nej  
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Av tabell 6 framgår det att det finns 10 register under kategorin Psykiatri. I endast ett av dessa 

registreras fysioterapeutiska insatser.  

Tabell 6 Kvalitetsregister Psykiatri   
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Nationellt kvalitetsregister för 

behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD 

– BUSA 

  3  0  Nej  

 

 Nationellt kvalitetsregister för bipolär 

affektiv sjukdom – BipoläR 

 3  0 Nej    

Kvalitetsregister ECT 3   0  Nej 

Nationella kvalitetsregistret för psykosvård – 

PsykosR  

 3  0  Nej  

 Kvalitetsstjärnan, Uppföljning psykiatrisk 

vård 

 3 0   Nej  

Nationellt kvalitetsregister för ätstörning – 

RIKSÄT 

 3  0 Ja   

Läkemedelsassisterad Rehabilitering av 

Opiatberoende – LAROS 

 K  0 Nej   

 Svenskt Beroenderegister – SBR    K  0 Nej   

 SibeR – Svenska internetbehandlingsregistret  K  0 Nej  

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister   2  0 Nej   

I tabell 7 redovisas övriga register där fysioterapeut ingår i styrgrupp  

Tabell 7. Övriga register  
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Senior alert   2  2 Ja 

Svenska hemofiliregistret K  1 Registrera om man träffat fysioterapeut 

på mottagning, för rådgivning och 

uppföljning 

Svenskt register för beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens – BPSD-  
3  1  Registrerar fysisk aktivitet 
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Register med fokus på rehabilitering 

Här presenteras fem register som alla har det gemensamt att aspekter på fysioterapi och 

rehabilitering har ett tydligt fokus i registren.  

Bättre omhändertagande av artros, BOA registret  
 

BOA registret startade 2008 som det första, och är fortfarande 2014 det enda Nationella 

Kvalitetsregistret som utgår från fysioterapeutiska åtgärder. Registrets syfte är att skapa 

förutsättningar för en rättvis, jämlik och optimal vård för alla patienter med artros i höft och 

knä. Diagnos ställs genom anamnes, symtom och typiska kliniska fynd. Patienter som går 

artrosskolan registreras i BOA-registret. Interventionen som erbjuds patienterna i artrosskolan 

är evidensbaserad och i linje med Socialstyrelsens rekommendationer. Registrering sker innan 

artrosskolan inleds och uppföljning sker vid tre och tolv månader.  

 

Processmått i BOA registret  

Boaregistret utvärderar effekter av deltagande i artrosskola. Artosskolans olika delar är 

evidensbaserade och de processmått som valts är kopplade till artrosskolans olika delar:  

 Erhållit individuell bedömning  

 Tagit del av artrosskolans teoriavsnitt 

 Deltagit i tillfälle med ”artrosinformatör” 

 Erhållit individuell träningsgenomgång  

 Deltagit i gruppträning (1-12 tillfällen)  

 Resultatmått 

All resultatmått i BOA är patientrapporterade mått:    

 EQ-5D 

 VAS smärta 

 Patientnöjdhet 

 Vill bli opererad 

 Rädd att leden tar skada 

 Fysisk aktivitetsnivå 

 Fysisk aktiv (hur många dagar/ vecka fysiskt aktiv minst 30 min)  

 Veckoträning (antal minuter vecka som ägnas åt träning som ger andfåddhet, t.ex. 

löpning)  

 Veckomotion (antal min/ vecka vardagsmotion som t.ex. promenader)  

 Träningsfrekvens (antal gånger per månad/ vecka med träning av intensitet so ger 

andfåddhet eller svettning)  

 Träningstid (Om man tränar, hur många minuter/ gång)  

 Tilltro till den egna förmågan 

 Operation med höftprotes/knäprotes 
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Den fysiska aktivitetsnivån betraktas som ett resultatmått utifrån att det visar i vilken grad 

patienten tillvaratagit kunskapen i artrosskolan om vikten av fysisk aktivitet/ träning.  

 

Svenskt Reumatologiskt Kvalitetsregister, SRQ 

SRQ utmärker sig genom att man systematiskt arbetat med att involvera patienterna i sin egen 

hälsa och behandling. Man har utarbetat ett arbetsätt som utgår från att patienten  själv 

registrerar  sin hälsostatus på mottagningen innan läkarbesöket, via internet. Dessa insamlade 

data kan sen utgöra en del av det beslutsstöd som används vid besöket för att optimera 

behandlingen. Vid dessa besök har man även tillgång till registrets evidensbaserade och 

validerade mått för att utvärdera behandlingseffekter. När man beslutat om behandling 

registreras även detta och rapporteras till det nationella registret.   

 

SRQ har utvecklats av läkare och haft sitt fokus på att optimera och utvärdera 

läkemedelsbehandling. I registret ingår både läkarens och patientens bedömning av 

sjukdomsaktivitet och hälsa. Man har emellertid beslutat att vidga registret till att omfatta 

aspekter på omvårdnad och rehabilitering. I SRQs verksamhetsberättelse från 2013 och 

verksamhetsplanering 2014 kan man på sid 8 läsa:  

 

Uppföljning av den enskilda patientens hälsa handlar främst om läkarinterventioner och 

evidensbaserade utfall av dessa. Inom rörelseorganens sjukdomar, särskilt de kroniska, är 

omvårdnad och rehabilitering lika viktig behandling för patienten.   

 

För att utveckla beslutsstöd och kvalitetsuppföljning av även dessa insatser har man tillsatt en 

Vård och rehabiliteringsgrupp. Detta är ett pågående arbete som syftar till att fram variabler 

för uppföljning av omvårdnad, funktionshinder och livsstilsfaktorer som är relevanta för 

reumatologin.   

 

Processmått under utveckling i SRQ  

Här har man valt att tydligt definiera hur evidensbaserad träning bör bedrivas. Det som sedan 

registreras är om träningen genomförts enligt detta eller inte:  

 Styrketräning (8-15 reps, 50-80% av 1 RM, >2ggr/v)  

 Uthållighetsträning, (>15 reps, 30-40% av 1 RM, >2 ggr/v) 

 Konditionsträning (> 30 min60-80 % av max. puls, > 3 ggr/v)  

 Hälsofrämjande fysisk aktivitet (> 150 min/v, 55-70% av max. puls) 

Det ges även möjlighet att registrera andra tränings-/fysioterapeutiska insatser: 

 Annan aerob aktivitet 

 Rörlighetsträning 

 Balansträning 

 Lokal smärtlindring  
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Resultatmått i SRQ 

Här ingår patientrapporterade resultatmått såväl som mått som utgår från professionell 

bedömning.  Instrument/ skattningar som inkluderas i SRQ är:   

 Smärta & Allmän hälsa Arbetsförmåga & EQ5D 

 Grippit  

 Timed stand test  

 Åstrands 6 m cykel test  

 HAQ (Health assessment questionnaire )  

 

 

SEPHIA 

SEPHIA är ett av fem register som ingår i SWEDEHEART och är ett register för 

sekundärprevention efter HIA-vård.  SEPHIA startade 2005 för att möjliggöra systematisk 

uppföljning och kvalitetsutveckling av den sekundärpreventiva vården efter hjärtinfarkt i 

Sverige. Uppgifter samlas in vid uppföljningsbesök vid medicin- och hjärtkliniker 6–10 

veckor och 12–14 månader efter en hjärtinfarkt.  Som ett led i utvecklingen av SEPHIA 

vidgats nu målgruppen till att omfatta personer med ischemisk hjärtsjukdom av andra orsaker 

än genomgången hjärtinfarkt..   

Ett av de sjukdomsförebyggande program som registreras i SEPHIA är Fysisk träning och 

fysisk aktivitet och det är denna del av SEPHIA som redovisas här.  

Processmått i SEPHIA  

Som I BOA registret och i SRQ har man valt att utgå från kunskapen om vilka 

träningsinsatser som är evidensbaserade.  I registren registreras sedan i vilken mån patienten 

genomgått rehabilitering och uppnått satta målnivåer för fysisk aktivitet.    

Definition Motion: Sammanlagt minst 30 minuter per dag med en intensitet som motsvarar 

rask promenad.  

Definition Fysiskt träningsprogram: Organiserad, individanpassad fysisk träning innehållande 

både konditionsträning 20-60 minuter minst 3 ggr/vecka, samt muskelträning 2 ggr/vecka 

med intensiteten 12-16 på Borgs ansträngningsskala. Muskel- och konditionsträning kan 

utföras vid samma träningstillfälle. Programmet ska omfatta minst 3 månader. Inom ramen för 

programmet kan en del av träningstillfällena utföras på egen hand. 

Resultatmått SEPHIA 

 Patientrapporterad fysisk prestationsförmåga 

 Patientrapporterad fysisk aktivitet 

Denna del av SEPHIA är dock under utveckling och kommer även att inkludera testresultat 

mätt före och efter fysioterapeutiskt ledd träningsperiod:   
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 Fysisk prestationsförmåga    

o cykeltest  

o upprepad axelflexion 

o  tåhävningar 

 

Nationellt Register över Smärtrehabilitering – NRS 

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) startade 1998 registret för insamling av 

data för beskrivning av patienter bedömda att vara i behov av smärtrehabilitering. Syftet är att 

jämföra patientgrupperna vid olika rehabiliteringsenheter och effekten av 

rehabiliteringsprogram avseende patientrapporterade utfall i funktion, aktivitet, livskvalité och 

delaktighet i arbetsliv och fritid. Registret är utformat att användas vid 

rehabiliteringsverksamheter som omfattar patienter med komplexa funktionsbegränsningar 

där det erfordras samordnad multimodal rehabilitering (registret täcker svensk specialiserad 

smärtrehabilitering).  
 

Multimodalrehabilitering (MMR) har definierats på följande sätt: ”Multimodal rehabilitering 

är en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla patienter med förhållandevis 

stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Metoden förutsätter att ett fast team, bestående av 

flera professioner, planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program för att uppnå 

gemensamma mål som definierats tillsammans med patienten”.  

 

Processmått  

Detta register utgår från begreppet multimodal smärtrehabilitering.  Vilka specifika insatser 

som ingår rehabiliteringen för den enskilde patienten har man valt att inte registrera.  

 

Resultatmått  

Registerdata i NRS bygger i hög grad på patientrapporterade data. Instrument som används 

för dessa patientskattningar är:  

 Numeric Rating Pain Scale 

 The Hospital and Anxiety Depression Scale (HAD) 

 Multidimensional Pain Inventory (MPI) 

 SF- 36 Hälsorelaterad Livskvalité 

 EQ-5D Upplevd hälsa (the EuroQol Group) 

Det finns även ett antal valbara mått. Ett av dessa med särskild relevans för fysioterapeutiska 

insatser är Tampa Scale for Kinesiophobia.   

WebRehab  

Sedan 1998 finns ett nationellt register för neurologiska sjukdomar och skador. Från och med 

2007 är registret öppet för alla kliniker/enheter som bedriver rehabilitering alltså även andra 

kliniker än rehabiliteringsmedicinska, t.ex. geriatrik, neurologi, ortopedisk rehabilitering.   

Processmått 

De processmått som valt när det gäller rehabiliteringsinsatser är:  

 Har skriftlig rehabplan upprättats?  

 Har rehabplan använts?  
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 Har fått information om sexualitet, samlevnad och fertilitet (spinalskadade)  

 Upplevelse av rehabiliteringsinsatser  

 Eget inflytande över rehabiliteringen  

 Frågor gällande information och bemötande och information om sjukdomen  

 

Resultatmått  

 

 Patientrapporterade utfallmått: EQ 5D, LiSat, IPA-E 

 Ett flertal mätinstrument för olika områden såsom fysisk och social 

funktionsnedsättning, grad av beroende av hjälp (FIM), livstillfredställelse (Fugl-

Meyer) mm. 

 Förekomst på fysisk, psykisk och kognitiv funktionsnedsättning enligt ICF:s domäner 

 Medvetandepåverkan enligt Giaccino 

 Förekomst av komplikationer 

Diskussion 

  

Ökad involvering av fysioterapeuter i registerarbete  

Vid tidpunkten för denna kartläggning fanns representation av fysioterapeut/sjukgymnast i 

styrgruppen för 25 register. Det är en klar ökning jämfört med de resultat som redovisades av 

Rogowski 2010 (3). Då var det endast 4 register där sjukgymnast alternativt arbetsterapeut 

ingick. Uppenbart är att man i många styrgrupper uppmärksammat behovet av 

fysioterapeutisk kompetens i utvecklandet av registren. I vissa register finns även fler än en 

fysioterapeut i styrgrupp.  

I några register som ursprungligen haft en snävt medicinsk inriktning har man på ett 

systematiskt sätt arbetat med att utveckla kvalitetsindikatorer för fysioterapi/rehabilitering. En 

framgångsfaktor för detta har varit att tillsätta en grupp av personer med expertis som 

tillsammans kan utveckla området. Ett exempel när man arbetat på detta sätt är Svenskt 

Reumatologiskt Kvalitetsregister, (SRQ). Här har man tillsatt en ”Vård och rehabiliterings 

grupp” som arbetar med att ta fram variabler för uppföljning av omvårdnad, funktionshinder 

och livsstilsfaktorer.      

 

Ytterligare ett register som använt detta arbetsätt är  SEPHIA. Här har man valt att skapa ett 

register som utgör en del av hjärtintensivvårdsregistret RIKS-HIA.  I SEPHIA arbetar en 

grupp med experter som tillsamman utvecklar variabler av relevans för sekundärprevention/ 

rehabilitering.  

Bättre Omhändertagande av Artros, BOA registret är det hittills enda registret som startats av 

fysioterapeuter och där fysioterapeut och docent Carina Thorstensson, är registerhållare. 

Ytterligare ett register som initierats av fysioterapeut är under uppbyggnad.  Detta register är 

en del av ”Projekt Korsband ” och syftar till att kvalitetssäkra rehabilitering efter främre 

korsbandsskada.  Ansvarig är fysioterapeut och professor Roland Thomeé. I detta arbete har 
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man för avsikt att samverka med det redan befintliga Korsbandsregistret. Det befintliga 

korsbandsregistret innehåller variabler om operationsteknik och funktionella utfallsmått. 

Däremot finns inga variabler kring vilka fysioterapeutiska insatser patienten fått. 

Processmått och resultatmått i Nationella Kvalitetsregister 

Denna kartläggning pekar på att många register inkluderat relevanta mått på funktion. Här 

finns såväl professionsbedömda som patientrapporterade mått som mäter på kroppsfunktions, 

aktivitets- och delaktighetsnivå.   

Ett område som är betydligt mindre utvecklat är synliggörandet av de fysioterapeutiska 

insatserna i registren. Vi valde därför att i denna rapport fokusera på processmått och hur 

fysioterapeutiska insatser synliggörs i registren. 

När det gäller de 15 register som kategoriseras som Rörelseorganen kan man konstatera att 

nio av dessa överhuvudtaget inte registrerar om patienten fått tillgång till fysioterapeutiska 

insatser. I flertalet av de områden som registren för Rörelseorganen täcker är fysioterapeutiska 

insatser avgörande för behandlingsresultaten. När insatser är en betydelsefull del av en 

vårdkedja är det också viktigt att de registreras.  Det finns två anledningar till detta: 

Har man registrerat en insats kan man också med registrens hjälp se i vilken utsträckning 

denna typ av behandling kommer patienten till del. Ett exempel på detta är SEPHIA.  

SEPHIA registrerar i om patienten genomgått fysioterapi-ledd rehabilitering. Med hjälp av 

registerdata kan man då göra jämförelser mellan vårdenheter och identifiera 

utvecklingsbehov.  

Att fysioterapeutiska insatser registreras är också en förutsättning för utvärdering av 

behandlingsresultat. Tolkning av behandlingsresultat kan bara utföras på ett korrekt sätt om 

avgörande behandlingsinsatser är synliggjorda.   

Man kan konstatera att det finns anledning att utveckla flera av dessa register så att 

fysioterapi/rehabilitering inkluderas i registret.   

Att definiera innehållet i fysioterapeutiska insatser – en utmaning 

Forskningen inom fysioterapi har utvecklats på ett mycket framgångsrikt sätt – internationellt 

såväl som från ett Svenskt perspektiv. Den första fysioterapeuten disputerade i Sverige 

1977dag finns närmare 400 disputerade fysioterapeuter/sjukgymnaster och fler än 25 

professorer. 

En förutsättning för att genomföra interventionsstudier inom fysioterapi har varit att det finns 

valida och reliabla mått på funktion och funktionsförbättring. Här har forskningen varit 

framgångsrik och idag finns väl utvecklade instrument att tillgå inom såväl habilitering som 

rehabilitering. Instrument som används och haft en positiv inverkan på såväl kliniskt arbete 

som forskningen. När det gäller hur innehållet i fysioterapeutiska insatser beskrivs kan man 

däremot inte se samma tydliga utveckling.  I studier kan man till exempel fortfarande se 

uttrycket ” sedvanliga fysioterapeutisk behandling” ställas emot en mer specifik 

behandlingsinsats som patienten fått.  Även här pågår dock systemetiskt arbete med att 

tydligare beskriva innehållet i de fysioterapeutiska insatserna.  Här kan nämnas ett projekt 
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som bedrivs av en forskargrupp i syfte att utveckla en taxonomi för insatser inom 

rehabilitering. Man pekar på att rehabilitering ofta beskrivs i termer av antal timmar eller 

dagar utförda av en viss profession och att detta är ett bristfälligt sätt att beskriva fysioterapi 

och även rehabilitering (7).   

BOA registret, Svenskt Reumatologiskt Kvalitetsregister, SRQ och SEPHIA som redan 

nämnts ovan, är goda exempel på arbetet med att inom ramen för Nationella kvalitetsregister 

bättre beskriva insatserna i fysioterapi.   

Identifierade utvecklingsområden 

Under denna kartläggning identifierades många områden som bör utvecklas och där 

fysioterapeutiska insatser måste synliggöras. Det är viktigt att peka på att detta är en förstudie 

och inom ramen för projektet har vi inte haft möjlighet att fördjupa oss i alla de områden där 

vi identifierat utvecklingsbehov.   Vi har här valt ut några områden vi ser särskilt angeläget att 

utveckla.   

Som nämnts ovan har det visat sig framgångsrikt att tillsätta arbetsgrupper som får i uppgift 

att utveckla variabler för fysioterapeutiska insatser/ rehabilitering.  Flera register som täcker 

områden där fysioterapi och rehabilitering är viktiga delar saknar idag helt eller delvis 

variabler. Som redan nämnts ovan gäller detta för register inom kategorin Rörelseorganen 

men i minst lika stor utsträckning för register inom området Psykiatri. Arbetsätt liknade de 

som använts inom SEPHIA och Reumatologiskt Kvalitetsregister skulle kunna vara en väg 

framåt.  

De register som finns för cancer innehåller inga variabler relaterade till fysioterapi eller 

rehabilitering. Kunskapen om vikten av fysisk aktivitet/ träning har ökat och fysisk aktivitet 

och träning har också visat sig vara en viktig del i cancerrehabiliteringen, både under och efter 

cancerbehandlingen, där många studier rapporterar positiva effekter (8) .  Ett nationellt 

vårdprogram för cancerrehabilitering år också under utvecklande.  Man kan alltså konstatera 

att förutom de medicinska behandlingsinsatserna är rehabiliterande insatser viktiga för hälsan 

och livskvaliten för personer som drabbats av med cancer. Kanske skulle ett 

rehabiliteringsregister som inkluderar alla former av cancer och som kopplas till övriga 

register inom kategorin cancer vara en möjlig väg framåt för att kvalitetssäkra rehabiliteringen 

inom området.   

 

Det finns idag ett register som är specifikt ägnat åt ryggsmärta. Swespine är utvecklat av 

ortopeder för att följa resultat efter ryggkirurgi. Här finns inga variabler som syftar till att 

registrera om patienten fått fysioterapeutiska insatser i samband med ryggkirurgin. Att 

inkludera processmått även för fysioterapeutiska insatser skulle möjliggöra studier av 

betydelsen av rehabilitering i samband med kirurgin. Hela vårdkedjan skulle på så sätt 

belysas.  

Det stora flertalet personer som drabbas av ryggsmärtor blir dock aldrig aktuella för 

ryggkirurgi. WHO har i sin ”Global Burden of Disease  study (9) visat på att ryggsmärtor är 

den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning globalt.  Ett kvalitetsregister med fokus på 
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ryggsmärtor och fysioterapeutiska insatser skulle utgöra ett värdefullt instrument för att följa 

upp och utveckla behandlingen för dessa personer.   

 Konklusion 
Fysioterapeutiska insatser behövs i kvalitetsregister för att ge en bild av hälso- och 

sjukvårdens kvalitet i flera dimensioner och spegla hela vårdkedjan.  

När fysioterapeutiska insatser är en betydelsefull del av en vårdkedja är det också viktigt att 

de registreras. Det finns två anledningar till detta: 

 Att fysioterapeutiska insatser registreras är en förutsättning för utvärdering av 

behandlingsresultat.  Tolkning av behandlingsresultat kan bara utföras på ett korrekt 

sätt om avgörande behandlingsinsatser är synliggjorda.   

 Har man registrerat en evidensbaserad insats kan man med registrens hjälp göra 

jämförelser mellan vårdenheter och identifiera utvecklingsbehov.  

Fysioterapeuterna vill inleda ett arbete som syftar till att synliggöra fysioterapeutiska insatser 

och därigenom stärka habilitering och rehabilitering inom hälso- och sjukvården. Vi planerar 

att ta fram ett åtgärdsprogram baserat på den kunskap och erfarenhet som finns i befintliga 

register. I detta arbete ser vi det som nödvändigt att involvera brukarorganisationer så att ett 

patientcentrerat synsätt garanteras. Kartläggningen visar att det finns flera exempel på register 

där man på ett förtjänstfullt sätt inkluderat fysioterapeutiska insatser och där man systematiskt 

arbetat med att involvera patienterna i sin egen hälsa och behandling.  Kunskapen därifrån vill 

vi fördjupa och bredda så att den kan implementeras i register där fysioterapeutiska insatser 

ännu inte är synliggjorda.  
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