
Datakällor 
 

1. Uppföljning och analys: Region Norrbotten 
 
Nedan följer några större primära datainsamlingar. Därtill finns insamlingar av ekonomi- och 

vhtstatistik och insamling av sammanställda data från fler aktörer. 

Nationell Patientenkät https://patientenkat.se/sv/ 

Väntetider i Vården https://www.vantetider.se 

Standardiserade vårdförlopp cancer https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/ 

 

Hälso- och sjukvårdsbarometern: https://skr.se/halsasjukvard/patientinflytande/halsooch

sjukvardsbarometern.758.html 

(särskild inloggning finns för kontaktpersoner) 

Patientregistret (Socialstyrelsen): https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-

data/register/alla-register/patientregistret/ 

Hälsa på lika villkor 

(Folkhälsomyndigheten): 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorappor

tering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-

folkhalsoenkaten/ 

 

KPP databas  https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnad

perpatientkpp/kppdatabas.1079.html 

(särskild inloggning finns för kontaktpersoner) 

Markörbaserade journalgranskning.  

 

https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningav

skadorivarden/markorbaseradjournalgranskning.4633.

html 

 

Vårdrelaterade infektioner, trycksår.  

 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-

vardskador/vardskador/vri--vardrelaterade-

infektioner/ 

Basala hygien- och klädrutiner https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-

arbetet/vardhygien/basala-hygienrutiner/ 

Överbeläggning, utskrivningsklara 

m.m. 

https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/Over

belaggning/ 

Infektionsverktyget (Inera). https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-

o/infektionsverktyget/ 

 

1177 (Inera) https://www.inera.se/tjanster/statistik-for-ineras-

tjanster/ 

Nitha (nationellt IT-stöd för 

händelseanalys) 

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/nitha---

it-stod-for-handelseanalys/ 
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Nitha kunskapsbanken https://nitha.inera.se/Learn 

 

2. Nätverk inom uppföljningsområdet  
  

Kontaktpersoner för Öppna 

Jämförelser/Vården i Siffror 

Sofia Reinholdt, Ulrika Lundström 

Kontaktperson Hälso- och 

sjukvårdsbarometern 

 

Marianne Öhman, Sofia Reinholdt 

Nationella patientenkäten (primär- och 

specialiserad vård) 

Jessica Sundqvist 

Patientsäkerhetsnätverket Birgitta Boqvist 

Tillgänglighetsnätverket   

Controllernätverket  

 

3. Analys- och presentationsverktyg  
För de flesta varje avgränsad datainsamling finns ett internt presentations- och analysverktyg och 

för flera även en öppen plats där resultat redovisas; det senare gäller t.ex. 

 

  

 

 

- och sjukvårdsbarometern 

 

4. Bredare samlingsplatser för många olika indikatorer och mått är t.ex. 
 

SCB https://www.scb.se/ 

Kolada, kommun- och 

landstingsdatabasen 

https://www.kolada.se/ 

Vården i Siffror https://vardenisiffror.se/ 

Socialstyrelsen (se nedan) https://www.socialstyrelsen.se/ 

Folkhälsomyndighetens databas

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/statistikdatabaser/folkhalsodata-och-folkhalsostudio/ 

 

SKR sammanställning av volymer och kostnader 
SKR gör en sammanställning med en skattning av volymer och kostnader, baserade på KPP-

databasen och på patientregistret, för stora sjukdomsgrupper. 

 

Socialstyrelsens statistikdatabaser 
Socialstyrelsens statistikdatabaser är en bra, sökbar källa för uppgifter om vårdvolymer i 

specialiserad vård och för läkemedelsanvändning. Det finns dock inga uppgifter om vårdkontakter 

och diagnosförekomst i primärvården i dessa databaser (ännu).  

 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/ 
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Länken leder till startsidan för olika dataset/databaser som är sökbara; mest nyttiga är sannolikt 

Diagnoser i sluten vård, och motsvarande för öppen vård, Diagnoser i öppen specialiserad vård. 

Vårdkontakter i slutenvård och läkarbesök i öppen specialiserad vård ingår.  

 

Också Operationer i sluten vård resp öppen specialiserad vård (dagkirurgi). Men det finns mer, väl 

beskrivet på startsidan, till exempel uppgifter om uttagna läkemedel, baserat på ATC-koder. 

 

Här visas med ICD-10 koder och åtgärdskoder (för operationer) volymer i patientregistret, per 

100 000 invånare och faktiskt antal, åldersuppdelat och med uppgift om vårdade personer, 

vårdtillfällen och vårddagar. 

 

Täckningsgradsjämförelser – Registercentrum vid Socialstyrelsen  
En annan källa till volymbeskrivningar för distinkta sjukdomsgrupper inom SoS är de jämförelser 

av täckningsgrad hos kvalitetsregister som man gör. Se länk till sidan här, med exempel från 

2019. 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-12-

6489.pdf 

 

I årsrapporter från kvalitetsregister finns ytterligare beskrivningar av patientvolymer. 

 

Kvalitetsindikatorer i nationella riktlinjer 
Socialstyrelsens riktlinjer innehåller indikatorer (i mån av tillgång på data) som även förekommer 

i de nationella utvärderingar Socialstyrelsen gör vart tredje-fjärde år, på de områden där man har 

riktlinjer. Det finns även ett indikatorbibliotek (enbart beskrivande metadata, inte resultat) med de 

indikatorer som förekommer i riktlinjer och i andra rapporter från Socialstyrelsen.  Se även 

Socialstyrelsens indikatorbibliotek. 

 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/ 

 

Kvalitetsindikatorer Vården i siffror, kvalitetsregisters visningsplatser 
Vården i siffror är en samlingsplats för kvalitetsindikatorer och andra mått och innehåller 

indikatorer som baserade på SKRs olika datainsamlingar, på kvalitetsregister och från 

Socialstyrelsens hälsodataregister. Flera kvalitetsregister har egna visningsplatser, både publika 

och sådana som kräver särskilda behörigheter, där det kan visas flera kvalitetsmått än de som 

förekommer i Vården i siffror.  

 

 

https://vardenisiffror.se/ 

http://kvalitetsregister.se/ 
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