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Sammanfattning/Abstract 

Patientregistret är en av våra viktigaste källor till sekundärdata och används till 

forskning, epidemiologiska studier och till andra analyser av sjukvården, så som 

ekonomisk uppföljning och fördelning. Säkerställande av att korrekt data rapporteras in 

till registret är väsentlig utifrån dess breda användningsområde. Frågeställningen för 

studien var att kartlägga förekomst av felregistreringar till patientregistret inom 

psykiatrisk öppenvård genom att titta på överensstämmelsen i faktiska registreringar i 

förhållande till journaldokumentationen. Studien är retrospektiv och beskrivande, med 

kvantitativ ansats. Urvalet skedde stratifierat med indelning i fyra grupper där grupperna 

bestod av mottagningar med likartad behandlingsproblematik. Kartläggningen gjordes 

genom en journalgranskning där de första 30 vårdkontaktsregistreringarna per grupp 

genomförda under vecka 47, år 2012 (n=152) inkluderades. Registreringarna jämfördes 

med patientjournaler i syfte att verifiera om genomförda registreringar kunde styrkas i 

journaltexten. En granskningsmall specifik för studien utformades som stöd för 

bedömningarna. Kartläggningen visade att en stor del av de registreringar som görs 

innehåller fel, då 47,4 % av de granskade registreringarna i denna studie fanns innehålla 

fel. Felen är av olika grad och förekommer bland alla grupper. Slutsatser som kan dras 

utifrån detta är att både kunskap och attityder till registreringen som arbetsuppgift måste 

lyftas upp och behandlas ytterligare för att lösningar skall kunna tas fram. Att använda 

sig av motivationen hos personerna som genomför registreringarna kan då vara ett 

viktigt verktyg i förbättringsarbetet.  
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INLEDNING 

Denna studie handlar om att kartlägga förekomst av felregistreringar till patientregistret 

inom psykiatrisk öppenvård genom att titta på överensstämmelsen i faktiska 

registreringar i förhållande till journaldokumentationen. Mitt intresse för detta väcktes 

då min arbetsplats, en öppenvårdsmottagning inom psykiatrin, vid årsskiftet 2011/2012 

började använda ett nytt registreringsregelverk efter att en intern revision visat att det 

tidigare regelverket både var svårtolkat och brast i överensstämmelsen med de 

förordningar som gäller för patientregistret. Patientregistret används som sekundärdata 

till forskning, epidemiologiska studier och till andra analyser av sjukvården så som 

ekonomisk uppföljning och fördelning (Forsberg, Edberg, Jacobsson, Nyqvist & 

Heurgren 2008, s. 7).  

 

Kvalitetssäkring och kvalitetsbeskrivning av registret är viktig för att de forskare som 

använder registret som sekundärdata i sin forskning skall kunna göra bra bedömningar 

av om resultaten är giltiga, men även för att politikerna skall kunna fördela resurser dit 

de bäst behövs (Forsberg, Edberg, Jacobsson, Nyqvist & Heurgren 2008, s. 7). Till 

skillnad från tidigare forskning på området som, både nationellt och internationellt 

(Sorensen, Sabroe & Olsen, 1996; Elo & Karlberg, 2009; Socialstyrelsen, 2010a), 

framför allt fokuserats på att undersöka kvaliteten i data rapporterat från 

slutenvårdsbesök kommer detta examensarbete fokusera på förekomst av 

felregistreringar i öppenvård.  

 

BAKGRUND 

Patientregistrets historia 

I Sverige finns en lång tradition av att rapportera in uppgifter inom hälso- och 

sjukvårdsområdet i syfte att bidra till forskningen. Rapporteringen var från början 

frivillig men blev år 1987 obligatorisk och reglerad via ett lagkrav. Lagstiftningen 

gällde ursprungligen endast för slutenvården men har sedan i olika etapper utökats till 

att även innefatta specialiserad öppenvård (exklusive primärvård). Läkarbesök med 

kirurgisk åtgärd började rapporteras år 1997 och övriga läkarbesök i specialiserad 

öppenvård (exklusive primärvård) rapporteras sedan år 2001. (Forsberg, et al. 2008, s. 

9-10) 

Obligatoriet att rapportera in uppgifterna har lett till ökade användningsområden vilket 

successivt medfört en upptrappning i antalet registreringar. De lagstadgade uppgifterna 

rapporteras årligen in till patientregistret (PAR), som tidigare hette Slutenvårdsregistret. 

Patientregistret är ett hälsodataregister som drivs och förvaltas av Epidemiologiskt 

Centrum (EpC) på Socialstyrelsen. Registret används sedan som underlag till forskning, 

epidemiologiska studier och till andra analyser av sjukvården. Några viktiga 

användningsområden är att beskriva och redogöra för hur vanliga olika sjukdomar är, 

var de är mest förekommande och vilka som orsakar allvarligast sjuklighet samt i högst 

grad leder till för tidig död. (Forsberg, et al. 2008, s. 9-10) 

I dagsläget har Socialstyrelsen enbart lagstöd att samla in och förvalta uppgifter om 

läkarbesök i den öppna specialiserade vården samt uppgifter om slutenvård i 

patientregistret. Detta medför att många vårdåtgärder inom öppenvård inte går att följa 
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upp på nationell nivå. Detta anses vara särskilt viktigt inom psykiatrin där andelen 

läkarbesök endast står för 25 procent av alla besök i öppenvård. (Socialstyrelsen 2010b, 

s. 13) 

Begreppsbeskrivningar 

Syftet med studien är att kartlägga förekomst av felaktigt registrerade vårdkontakter 

(vårdkontaktsregistreringar) till patientregistret inom psykiatrisk öppenvård. Som 

felregistrering antas i detta examensarbete en definition av Byrne, Regan och Howard 

(2005, s. 410). Definitionen bygger på två olika begrepp, giltighetsgrad och 

riktighetsgrad. Med giltighet menas till vilken grad data representerar det de utgör sig 

för att vara och riktighet till vilken grad informationskällan i sig är korrekt. 

Registreringen antas på så sätt vara korrekt om registeruppgiften konsekvent motsvarar 

den ursprungliga informationskällan (journalen) samt att denna informationskälla i sig 

är korrekt. I denna studie har informationskällan ansetts vara korrekt om både en 

vårdkontaktsregistrering och en journalanteckning finns och på så sätt styrker att 

kontakten ägt rum. Giltigheten hos de registrerade uppgifterna har sedan bedömts 

genom att vårdkontaktsregistrering och journalanteckning jämförts. Om de 

överensstämmer anses de registrerade uppgifterna vara giltiga.  

 

Register:  

”Ett register avses vara en fullständig förteckning över objekten i en viss 

objektsmängd eller population, men på grund av kvalitetsbrister kan 

uppgifter om vissa objekt saknas. Uppgifter om objektens identitet skall 

finnas så att registret kan uppdateras och utökas med nya variabelvärden 

för respektive objekt” (Wallgren & Wallgren 2004, s. 12). 

 

 

Vårdkontakt:  

”Kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och 

sjukvård utförs. ” (Socialstyrelsens elektroniska termbank, 2013). 

 

DRG: Förkortningen DRG står för diagnosrelaterade grupper och går ut på att 

primärklassificerade huvud- och bidiagnoser tillsammans med åtgärdskoder grupperas 

till DRG-koder med hjälp av en algoritm. Principen går ut på att medicinskt likartade 

fall som dessutom genererar en likartad resursförbrukning skall grupperas till samma 

DRG-grupp. (Socialstyrelsen 2010a, s. 7). 

 

Huvuddiagnos:  

”Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, 

fastställd vid vårdkontaktens slut.” (Socialstyrelsens elektroniska 

termbank, 2013).  

 

Bidiagnos:  

”Annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, 

utredning eller behandling under en vårdkontakt.” (Socialstyrelsens 

elektroniska termbank, 2013). 
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Beskrivningssystem: Ett beskrivningssystem syftar till att på ett jämförbart sätt kunna 

beskriva den vård som bedrivs och tas fram både nationellt och internationellt. 

Socialstyrelsen definierar i en rapport beskrivningssystem som:  

 

”System för att förteckna och definiera relevanta vårdtjänster samt 

metoder för hur man skall hantera åtgärder. Beskrivna vårdtjänster 

kopplade till diagnosuppgifter och information som beskriver kvaliteten i 

och effekterna av vården, ska kunna kostnadsberäknas vilket är en 

förutsättning för att ta fram ersättningsmodeller” (Socialstyrelsen 2010b, 

s. 26)  

 

Registerstatistik 

Registerstatistik är statistik som bygger på användning av redan existerande 

administrativa data som finns i ett register (Wallgren & Wallgren 2004, s. 10). När 

uppgifter från ett register används inom forskning kallas data för sekundärdata, till 

skillnad från primärdata som upprättats av en forskare för ett specifikt 

användningsområde (Sorensen, Sabroe & Olsen 1996, s. 435).  

Registerstatistik som ämnesområde behandlas inte inom universitetsämnet statistik 

vilket troligtvis bidragit till att det saknas väletablerade teorier, metoder och principer 

inom området (Wallgren & Wallgren, 2004, s. 10).  

Registerstatistik har kritiserats hårt för att vara av dålig kvalitet jämfört med empiriskt 

framtagen primärdata vad gäller relevansfel, jämförbarhetsproblem och att kvaliteten 

inte kan kontrolleras. Registerstatistiken har dock fördelen av att vara förhållandevis 

billig, ge en god täckning av populationer och ge data som kan följas över lång tid. 

(Wallgren & Wallgren 2004, s. 20) 

Eftersom insamlingen, urvalet och i många fall validiteten av sekundärdata inte går att 

kontrollera av den enskilda forskaren finns ett stort behov av validitetskontroller av 

själva registret. Det krävs också kunskap om förhållanden och händelser som kan ha 

påverkat hela, eller delar av datamaterialet för att tolkningen skall bli så rättvisande som 

möjligt. Lagändringar, ekonomiska incitament och reformer är exempel på händelser 

som kan göra att data från två olika år inte helt oproblematiskt går att jämföra 

(Ludvigsson, Andersson, Ekbom, Feychting, Jeong-Lim, Reuterwall, Heurgren & 

Otterblad Olausson 2011, s. 11-14).  

Kvalitet i registerstatistik 

Registerdata lagras inte med ett specifikt förutbestämt användningsområde utan tanken 

är att dess data skall kunna användas som sekundärdata för många olika framtida 

nyttoområden. Det är därför viktigt att registrets egenskaper finns beskrivet så att 

användaren vet vilka tillämpningar som registrets kvalitet medger. (Wallgren & 

Wallgren, 2004, s. 158-159) 

 

Wallgren och Wallgren (2004, s. 159) menar att ett registers kvalitet bestäms av 

följande tre faktorer:  

- det administrativa system som registret bygger på, 

- de möjligheter som registersystemet ger att förbättra täckning, variabelinnehåll 

och konsistens, samt 
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- de bearbetningar som gjorts för att skapa registret 

Ett administrativt system är i första hand ett system som skapats utifrån ett 

administrativt behov men som även kan användas för statistiska syften (Wallgren & 

Wallgren, 2004, s. 39). Olika administrativa system är som regel unika eftersom de styrs 

av olika administrativa regler och lagar (Wallgren & Wallgren, 2004, s. 159). 

 

Enligt Sorensen, Sabroe och Olsen (1996, s. 437-440) är det främst två faktorer som 

påverkar kvaliteten hos sekundärdata, fullständighet i registreringen av individer samt 

noggrannheten och graden av fullständighet av de registrerade uppgifterna. De menar 

vidare att fullständigheten av populationen kan valideras antingen genom att data från 

två olika källor jämförs för att på så sätt uppmärksamma täckningsbrister, eller genom 

att genomföra omfattande registergranskningar av den ursprungliga källan. Vid dessa 

kontroller är utgångspunkten att vårdhändelsen är korrekt men att enstaka variabler, så 

som diagnoskod felklassificerats.  

 

Noggrannheten och graden av fullständighet av de registrerade uppgifterna hävdar de, 

och även tidigare forskare (Goldberg, Gelfand & Levy, 1980), ofta behöver utvärderas 

genom en jämförelse genom att fullständig journaldokumentation gås igenom. De slår 

även fast att det vid dessa jämförelser även är viktigt att beakta huruvida saknad 

information beror på att den aktuella händelsen inte ägt rum eller om det endast är 

informationen om den som saknas (Sorensen et al. 1996, s. 437-440).   

 

När det gäller att få en bra kvalitet i ett register spelar således många faktorer in. För 

patientregistrets del handlar det bland annat om att uppgifter inkommer från samtliga 

vårdgivare så att alla grupper, tidsperioder och faktorer finns representerade vilket gör 

registret komplett (Forsberg et al. 2008, s. 38-39). I detta examensarbete benämns detta 

fortsättningsvis som täckningsgrad. Socialstyrelsen publicerar varje år uppgifter om 

aktuell täckningsgrad på sin webbplats
1
.  

Styrdokument för registrering 

Lagen (SFS 1998:543) om hälsodataregister (dit patientregistret räknas) är den lag som 

ger Socialstyrelsen rätten att över huvud taget föra ett hälsodataregister innehållande 

personnummer för följande ändamål: framställning av statistik, uppföljning, utvärdering 

och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård samt forskning och epidemiologiska 

undersökningar. Lagen ålägger även den som bedriver verksamhet inom hälso- och 

sjukvården att lämna uppgifter till hälsodataregister för ovan nämnda ändamål.  

 

I Svensk författningssamlings förordning (SFS 2001:707) om patientregister hos 

Socialstyrelsen tydliggörs att de personuppgifter som behandlas i föregående stycke 

skall röra patienter som vårdats inom den slutna hälso- och sjukvåden eller behandlats 

av läkare inom den öppna vården som inte är primärvård. Förordningen beskriver vilka 

olika typer av personuppgifter som får behandlas i registret och som även är tvingande 

att inrapporteras av den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård. De olika 

typerna är  (SFS 2001:707):  

 

                                                 
1
 http://www.socialstyrelsen.se / register / halsodataregister / patientregistret / 

aretsinrapporteringtillpatientregistret 
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 Personnummer 

 Kön 

 Födelseår 

 Bosättningsort 

 Vårdenhet 

 Diagnoser (rapporteras med 

beskrivningssystemet för 

International Classification of 

Diseases, ICD-10) 

 Åtgärder (rapporteras med hjälp 

av beskrivningssystemet för 

Klassifikation av vårdåtgärder, 

KVÅ) 

 Yttre orsaker till sjukdom eller 

skada 

 Vårdkostnader 

 Grund för psykiatrisk 

tvångsvård 

 Tidpunkter för åtgärder och 

händelser 

 In- och utskrivningssätt 

 Planerad vård

 

 

Socialstyrelsen utfärdar således i egenskap av statlig förvaltningsmyndighet juridiskt 

bindande föreskrifter i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS). I patientregistrets 

föreskrift (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret framgår och 

tydliggörs uppgiftsskyldigheten samt vilka variabler som skall rapporteras in och hur 

olika uppgifter skall anges. Föreskriften innehåller även information om vid vilka 

tidpunkter uppgifterna skall rapporteras in till registret.  

 

Tidigare identifierade faktorer för registerkvalitet 

Ersättningsmodellernas framväxt 

En aspekt som bidragit till den ökade fokuseringen på registrering av vårdåtgärder 

härstammar från den utveckling som skett av hälso- och sjukvårdens ersättningssystem. 

Hälso- och sjukvården har under de senaste åren stått inför starka krav på utveckling, 

nytänkande och effektivisering för att kunna möta framtidens utmaningar. En intensiv 

utveckling har därför skett vad gäller att utveckla system som innehåller redskap och 

modeller som motsvara kraven. Detta har resulterat i att olika ersättningssystem och 

modeller utvecklats och dessa har använts i olika omfattning och grad i olika landsting 

och regioner. (Lindvall & Jacobsson 2008, s. 7-8) 

Den totala ersättningen utgörs i dag ofta av en blandning av olika ersättningsprinciper. I 

de flesta ersättningssystem skiljer man på fast och rörlig ersättning. Den fasta 

ersättningen påverkas inte av vilken vård som bedrivs utan är en fast summa baserat på 

hur många patienter som enheten ansvarar för. Den rörliga delen däremot är antingen 

produktions- eller målrelaterad vilket innebär att vissa förutbestämda åtgärder eller 

fullföljda mål genererar extra ersättning. (Lindvall & Jacobsson 2008, s. 16-18) 

Olika landsting har utvecklats i olika riktning beträffande ersättningssystem varför det 

finns stora svårigheter i att jämföra olika landsting. Det är dock signifikant säkerställt 

att aktiv registrering av DRG-koder ökar diagnosregistreringen när DRG används som 

ersättningssystem, och att detta ger ett bättre underlag för vården förutsatt att kodningen 

genomförts korrekt (Serdén, Lindqvist & Rosén 2003, s. 106-107). 

Stockholms läns landsting har en lång tradition av att tillämpa ersättningsstyrd 

ersättning som påbörjades successivt redan under 1992 med införandet av den så kallade 

Stockholmsmodellen. Stockholmsmodellen är en omkonstruktion av offentlig 
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verksamhets ekonomiska styrning där man gått från att verksamheterna fick sina anslag 

på basis av ett budgetförslag till att införa en organisatorisk enhet (beställarenhet) som 

köper tjänster från olika producenter med kundernas (medborgarnas) bästa som intresse. 

Stockholmsmodellen bygger således på att införa en ”öppen marknad” inom offentlig 

sektor för att uppnå konkurens med målsättningen att öka effektivitet och produktivitet. 

(Charpentier & Samuelsson 1999, s.12) 

 

Charpentier och Samuelsson genomförde en omfattande studie under sju år från hösten 

1991 där de löpande utvärderade Stockholmsmodellen. De kom då fram till att både 

kortsiktiga och långsiktiga effekter kunde märkas. De kortsiktiga effekterna bestod 

främst i att effektiviteten ökade starkt i början av införandet då det fanns stora vårdköer 

att beta av. De främsta långsiktiga effekterna som gick att se var en ökad ekonomisk 

inriktning hos vårdaktörerna. De såg också att det fanns en oförmåga hos den centrala 

ledningen i att hantera utvecklingen i stort, att balansera en ökad produktivitet med en 

anpassning av kapaciteten och strukturen. (Charpentier & Samuelsson 1999, s.126-127) 

 

Ersättningssystemen har under början av 2000-talet vidareutvecklats och utvärderats 

inom Stockholmsområdet. Vikten har då betonats av att skilja på beskrivnings- och 

ersättningssystem. Detta då en sammanblandning erfarenhetsmässigt lett till att 

beskrivningssystem inte gett en så korrekt bild som möjligt av det medicinska 

vårdinnehållet på grund av de risker som finns med att bygga in incitament och styrning 

i beskrivningssystemen (Hansson, Paulsson & Engel 2003, s. 11). Inom Stockholms 

läns landsting finns i dag flera parallella ersättningssystem där varje vårdgren 

(akutsomatik, geriatrik, psykiatri och primärvård) i princip har ett separat system. Detta 

möjliggör en anpassning till att olika vårdgrenar står inför olika typer av utmaningar och 

svårigheter. (Hansson, Paulsson & Engel 2003, s. 5)  

 

Psykiatrin har, jämfört med somatiken, haft relativt outvecklade beskrivningssystem 

vilket medfört att ersättningssystem främst byggt på fasta ersättningar i form av 

anslagsfinansiering. De ekonomiska förutsättningarna förändrades dock under 2012 för 

psykiatrin i Stockholm då beslut togs att införa åtgärdsbaserad ersättning. Det nya 

ersättningssystemet skall börja användas inom hela Stockholms psykiatri 2013 men 

Norra Stockholms psykiatri började använda det nya regelverket redan i januari 2012 då 

kliniken varit pilotklinik för införandet av det nya ersättningssystemet med en blandning 

av fast och rörlig ersättning. (Stockholms läns sjukvårdsområde, 2012) 

Brist på utvecklade och etablerade beskrivningssystem 

Jämförelser av sjukvården är beroende av att det finns övergripande 

beskrivningssystem, så kallade klassifikationer för statistisk jämförbarhet.  

Förutsättningarna för att vidareutveckla dagens beskrivningssystem skiljer sig dock åt 

mellan olika typer av vårdområden eftersom de haft olika historiska utveckling.  

Inom psykiatrin används i stor utsträckning Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM), som är en handbok för diagnostisering av psykiska sjukdomar, för att 

ställa diagnoser istället för den internationella standarden ICD som används inom 

somatiken. Den utbredda användningen av DSM istället för ICD har bidragit till att 

psykiatrin haft svårare att anpassa sina registreringar till NordDRG. (Socialstyrelsen, 

2010b s. 5-6) 
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NordDRG kallas det DRG-system som används i Sverige och det används av alla 

landsting inom slutenvården. NordDRG grupperar ICD-diagnoser med KVÅ-koder 

vilket alltså gjort det svårare för psykiatrin i och med att de historiskt sett inte 

diagnostiserat i enlighet med ICD. NordDRG finns sedan 2006 till hela den öppna 

specialistvården men det är ännu inte så många som använder det. Den största 

anledningen till den låga användningen är att grupperingen av medicinsk öppenvård 

medicinska åtgärdskoder (KVÅ) har rapporterats på besöket. Detta har tidigare inte varit 

så vanligt men kommer nu mer och mer. (Socialstyrelsen 2010b, s. 5-6) 

Utbildning hos registranterna 

En studie genomförd i Västra Götaland och Halland av Serdén, Lindqvist &  Rosén 

(2005, s. 1536-1537) visade att en investering i utbildning av läkarsekreterare betalar 

sig i bättre kodning av patientregistret. I studien mättes effekterna av en 1-

terminsutbildning i klassifikation och vårddokumentation. Resultaten uppvisade 

signifikanta förbättringar i kvaliteten på data.  

Teoretiskt perspektiv 

Som förklaringsmodell för att analysera och förstå den data som samlats in under 

arbetet med denna studie, och ge svar på frågeställningen kring huruvida fel rapporteras 

in till patientregistret eller ej, har motivations- och beteendeteorier använts. Själva 

registreringen, handlingen, utförs av en individ som har externa och interna krav på sig. 

Som förklaringsmodell till vad som gör att individen då väljer att göra en viss sak 

istället för en annan har jag utgått från motivations- och beteendeteorier.  

Motivationsteorier 

Det finns flera olika motivationsteorier som försöker förklara varför individer gör en 

viss sak istället för en annan. Motivationsteorier delas ofta in i fyra grupper: 

behovsteorier, jämviktsteorier, förstärkningsteorier och förväntningsteorier. 

(Abrahamsson & Andersen  2005, ss. 153-154)  

 

Behovsteorin bygger på att våra olika mänskliga behov styr våra handlingar där vissa 

behov är mer grundläggande än andra. Motivationen kommer således ur vår önskan att 

tillfredsställa otillfredsställda behov.  Jämnviktsteorin behandlar hur upplevelsen av 

jämnvikt spelar in för motivationen. Teorin tar fasta i att människor jämför sina 

belöningar (lön, erkännande etc.) med den faktiska ansträngning som lagts ned för att 

erhålla belöningen (tid, ansträngning, kunnande etc.) i jämförelse med vad andra får i 

belöning i förhållande till sin ansträngning. Uppfattningen om ansträngningen, 

kunnandet, erkännandet etc. baseras helt på varje individs egna subjektiva värderingar. 

Orättvisa skapar på så sätt motivation hos individen att göra något för att uppnå rättvisa. 

Förstärkningsteorin bygger på att beteendet styrs av belöningar och straff. Straff 

minskar sannolikheten för att beteendet upprepas medan belöningar ökar sannolikheten. 

Förväntningsteorin ger en mer omfattande beskrivning av vad motivation är och 

kombinerar många av de delar som ingår i de tre övriga teorierna.  (Abrahamsson & 

Andersen  2005, ss. 142-160) 

 

Behovsteorierna och förväntningsteorierna söker ofta förklaringar i processer hos 

individen själv, så kallade inre förklaringar, medan jämviktsteorin och, framför allt, 
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förstärkningsteorin söker förklaringarna i yttre förklaringar (Abrahamsson & Andersen 

2005, s.160).  

 

Beteendeteorier 

Motivationen ingår således som en del i beteendet och kan därför ses som en precisering 

av varför ett visst beteende uppstår. En motivationsteori kan därför inte förklara en 

människas hela beteende då motivationen även påverkas av externa faktorer.  

Abrahamsson och Andersen menar därför att motivationsteorierna måste kompletteras 

med en omfattande beteendemodell, och att det i alla sådana beteendemodeller måste 

ingå både personvariabler och externa variabler, även om vissa teorier lägger mer vikt 

vid det ena eller andra (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 141).  

 

De personliga variablerna kan delas in i tre områden: motivationsmässiga variabler, 

vanor/färdigheter vilka sammanhänger med personlighetsdrag och kognitiva variabler 

(uppfattningar, värderingar eller förståelse). De externa variablerna representerar 

möjligheter. Motivationsfaktorer leder således fram till en handling, som kan vara rätt 

eller fel.  Personens kognitiva faktorer tillsammans med dennes vanor och färdigheter 

påverkar hur personen tolkar motivationsfaktorerna och dess kunskaper för att kunna 

hantera dem. Möjligheterna till handlingen påverkar självklart också där ett exempel 

kan vara hur mycket tid som avsatts för handlingen. Kopplingen mellan faktorerna kan 

ses i figur 1 nedan.   

 

Motivationsfaktorer ger impulser till handling vilken påverkas av kognitiva faktorer, 

färdigheter och möjlighet hos individen.  

 

 

 
 Figur 1. Beteendemodellen (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 141) 

 

För organisationsteorin, och i synnerhet denna studie, är även de yttre förhållandena 

viktiga eftersom de besvarar frågan om hur organisationens struktur, ledning och sociala 

miljö påverkar individens motivation och beteende (Abrahamsson & Andersen  2005, s. 

160). 
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Tidigare forskning kring patientregistrets kvalitet 

Det görs ytterst få vetenskapliga studier i Sverige med avsikten att validera kvaliteten 

hos Patientregistret, eller andra nationella hälsodataregister (Ljung, Ludvigsson, 

Mattsson &  Lagergren 2012, s. 1872-1873). Vid de få studier som ändå gjorts har dock 

merparten avsett studera registerkvaliteten hos enstaka diagnoser eller enstaka sjukhus 

(Razavi, Ljung & Lu, 2011; Lagergren & Derogar, 2012; Elo & Karlberg, 2009). 

Studierna har således inte kunnat ge en bild av registret som helhet (Spetz, Carlsson, 

Engqvist, Forsberg, Åberg, Åkesson, & Rosén 1996, s. 1844).  

Studier som generellt ifrågasätter kvaliteten på studier som baseras på registerdata som 

helhet har även gjorts internationellt. En studie genomförd i delstaten Victoria i 

Australien av Cheng, Gilchrist, Robinson & Paul (2009) har studerat kvalitet på 

registerdata och dess konsekvenser för påverkan av fördelningen av ekonomiska medel 

inom sjukvårdssystem. Resultaten från denna studie visade att 118 fall av de granskade 

752 registreringarna hade en DRG-förändring, vilket inneburit en förändrad 

intäktsökning på 575 290 80 australiensiska dollar. Studien redovisade att den 

bakomliggande orsaken i 67 av de 118 felkodade fallen var otillräcklig kvalitet i den 

medicinska dokumentationen. Endast 15 av de 118 felkodade fallen berodde på felaktigt 

val av huvuddiagnos eller kodtilldelning av den ursprungliga kodaren och 34 av 118 på 

avsaknad av bidiagnoser och åtgärdskoder. Studien belyser även att en korrekt 

journaldokumentation är en förutsättning för att kvaliteten av registreringarna skall gå 

att ifrågasättas. (Cheng et al. 2009, s. 42-44)  

Det finns även en annan internationell studie (litteraturöversikt) som gjorts och som 

redovisat artiklar som granskat kvalitet som baserats på administrativa register hos 

psykiatrisk forskning. I denna studie identifierades 14 studier, varav 7 från 

skandinaviska register. 10 av dessa 14 studier behandlade uteslutande giltighet hos 

specifika diagnoser. Alla identifieriade studier var deskriptiva. Inte en enda 

interventionsstudie som avsåg öka registrets giltighet återfanns vid sökningen. Studiena 

visade varierade resultat och författarna beskriver att stora problem med att jämföra 

studierna då endast två av studierna tydligt definierade vad de menade med giltighet 

innan de gjorde mätningen samt att studierna i övrigt skiljde sig mycket åt. (Byrne et al. 

2005, s. 410) 

Här nedan följer beskrivningar av de studier som genomförts i Sverige i syfte att 

validera kvaliteten i patientregistret som helhet. Utöver dessa förhållandevis gamla 

studier finns även en lite nyare litteraturöversikt (Ludvigsson et al., 2011) som försöker 

beskriva patientregistret som helhet.  

Vad gäller studier som granskat validitet för patientregistrets data för psykiatrisk 

öppenvård har inga gått att finna.   

Slutenvårdsregistrets tillförlitlighet – Diagnosuppgifterna bättre än sitt rykte 

1994 publicerades den första allomfattande nationella studien över kvaliteten i det 

dåvarande slutenvårdsregistret, numera patientregistret, av Nilsson, Spetz, Carsjö, 

Nightingale och Smedby. Författarna kartlade tidigare studier och kom fram till att de 

endast avsett speciella diagnoser eller enstaka sjukhus/kliniker. Resultaten från dessa 

studier hade visat alarmerande felfrekvenser på upp till så mycket som 40 %, vilket lett 

till att slutenvårdsregistret fått dåligt rykte bland forskare. De tidigare studierna hade 
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dock visat mycket varierande resultat varför denna studie avsågs ge en mer 

övergripande bild av registret som helhet. (Nilsson et al. 1994, s. 598)  

 

Studien genomfördes som en journalgranskning och visade att andelen felaktiga 

diagnosuppgifter i studiematerialet var mindre än eller i nivå med tidigare lokala studier 

men att man i dessa studier inte tagit hänsyn till de svårigheter som finns i att strikt 

avgöra vad som är rätt och fel diagnossättning. I denna studie togs istället en mer liberal 

inställning till detta genom att man godkände de fall som ändå ansågs ge en rimligt 

rättvisande bild av sjukdomen. En annan viktig slutsats var också att det skiljer sig 

mycket i grad av svårighet att diagnoskoda mellan olika medicinska specialiteter. 

(Nilsson et al. 1994, s. 598) 

 

Författarna uppmanar forskare att tänka till i vilket avseende de avser använda data från 

registret men huvudbudskapet är ändå att kvaliteten är bättre än sitt rykte och 

acceptabelt för syften där analysnivån inte är på detaljnivå. Studien fokuseras dock till 

allra största delen på kvalitet i diagnoskodning då andra beskrivningssystem ännu inte 

var så utvecklade vid tiden för studien. (Nilsson et al. 1994, s. 605) 

 

Kvalitet och innehåll i patientregistret - Utskrivningar från slutenvård 1964-2007 

och besök i öppenvård (exklusive primärvårdsbesök) 1997-2007 

2008 presenterade Socialstyrelsen en större rapport skriven av Forsberg et al. i syfte att 

redogöra för kvalitet och innehåll i patientregistret. Rapportens huvudsyfte var inte att 

ge en heltäckande redovisning av kvaliteten, utan mer att ge en uppfattning om 

tillståndet. (Forsberg et al. 2008, s. 7) 

 

Rapportens slutsatser för öppenvårdsregistreringen var att storleken på kvalitetsbristerna 

varierar mellan olika sjukvårdshuvudmän, där några av landstingen/regionerna har en 

jämn och bra kvalitet över åtminstone de mest centrala variablerna, såsom 

personnummer och diagnos, medan andra har stora brister i kvalitet som håller i sig över 

åren. Rapporten visade också att bortfallet och kvalitetsbristerna varit störst inom 

psykiatrin, såväl slutenvård som öppenvård. Inom slutenvården låg det genomsnittliga 

bortfallet av huvuddiagnos för de senaste tio åren (räknat från 2008) på 7,5 procent, 

medan det inom öppenvården inte gått att säga då bortfallet av besök var så stort. 

Registret beskrivs inte heller som heltäckande för öppenvården då många huvudmän 

inte rapporterat in uppgifter trots att det är lagstadgat. Det totala bortfallet av besök 

varierade mellan noll till 100 procent för de olika landstingen vid en jämförelse mellan 

statistik från Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Uppgifter om huvuddiagnos 

saknades dock för en majoritet av de inrapporterade läkarbesöken från psykiatrin. De 

ser dock en förbättringstrend i diagnosbortfallet då bortfallet av diagnos minskade från 

56 till 35 procent och det totala antalet inrapporterade besök ökade med två procent 

mellan 2005 och 2006. (Forsberg et al. 2008, s. 20-28) 

 

Årets inrapportering till patientregistret 

Den senaste publiceringen över inrapporterad täckningsgrad gäller data från 2011 och 

visar att den totala inrapporteringen till registret både bland landsting och privata 

vårdgivare har ökat men fortfarande på många håll är bristfällig (Socialstyrelsen, 2011). 
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PROBLEMFORMULERING 

Merparten av den forskning som bedrivits rörande kvaliteten i patientregistret har 

fokuserats på slutenvårdsregistreringar och diverse fel i själva kodningen av diagnoser. 

På vilket sätt öppenvårdens intågande i registret påverkat kvaliteten på inrapporterad 

data är fortfarande till stor del okänd. I Socialstyrelsens rapporter över registrets kvalitet 

redovisas täckningsgraden noggrant samt riktighetsgraden i form av fel som går att 

identifiera maskinellt. Vad som dock inte går att utläsa från de publikationer som 

Socialstyrelsen gjort är hur bra den inrapporterade datamängden faktiskt 

överensstämmer med verkligheten. Eftersom Socialstyrelsen redan mäter och 

identifierar fel som går att räkna ut maskinellt är studiens huvudsyfte att studera fel som 

inte går att identifiera maskinellt, så som felaktigt rapporterade åtgärder och diagnoser.  

 

Frågeställningen för aktuell studie är att kartlägga och mäta felfaktorer inom öppenvård 

genom att titta på överensstämmelsen i faktiska registreringar i förhållande till 

journaldokumentationen. 

 

SYFTE 

Syftet med aktuell studie är att kartlägga förekomst av felregistreringar till 

patientregistret inom psykiatrisk öppenvård. 

 

METOD 

Studiedesign  

För att besvara syftet har en retrospektiv deskriptiv studiedesign använts i form av en 

dokumentationsstudie. Att studien är retrospektiv betyder att den blickar bakåt i tiden 

för att kontrollera något som redan skett (Ejlertsson 2012, s. 45). Denna metod valdes 

utifrån att det är en vedertagen metod som använts vid andra studier som avsett mäta 

registerkvalitet varav flera sådana studier presenterats i bakgrunden. Spetz et al. hävdar 

också att registerdata aldrig kan bli bättre än uppgifterna i de ursprungliga källorna, 

alltså patientjournalerna och dessa kan således vara ett bra verktyg för att validera 

kvaliteten (1996, s. 1844).  Studien har genomförts som en pilotstudie med en 

förhoppning om att senare kunna utvidgas till en nationell studie. Detta då 

förutsättningarna i olika landsting och aktörer ser för olika ut för att ett tillräckligt stort 

representativt urval skulle kunna göras inom ramen för en kandidatexamen.  

Data 

Studien bygger på data från Norra Stockholms psykiatri. Psykiatrin i Stockholms läns 

sjukvårdsområde är indelad i sju olika kliniker: Psykiatri nordväst, Psykiatri sydväst, 

Norra Stockholms psykiatri, Psykiatricentrum Södertälje, Psykiatri Södra Stockholm, 

Rättspsykiatri vård Stockholm och Barn- och ungdomspsykiatri (Stockholms läns 

sjukvårdsområde, 2004).  

 

Studien innefattade 11 öppenvårdsmottagningar som organisatoriskt tillhörde fyra olika 

sektioner, se bilaga 3. 
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Grupp 1: Allmänpsykiatriska sektionen. 

Grupp 2: Affektiva sektionen. 

Grupp 3: Psykossektionen.  

Grupp 4: Äldrepsykiatriska sektionen. 

 

Den totala andelen fysiska läkarbesök som rapporterades under hela 2012 för hela Norra 

Stockholms psykiatri var 39 960 stycken. Telefonkontakter genomförda av läkare för 

samma period rapporterades till 8 176 stycken. (Norra Stockholmspsykiatri, 2013) 

 

I hela Stockholms läns sjukvårdsområde används journalsystemet Take Care som 

tillhandahålls av företaget CGM. Journalsystemet är heltäckande för både slutenvård 

och öppenvård inom alla vårdgrenar. Systemet har inbyggd funktion för ekonomisk 

rapportering som används för att administrativt registrera diagnoser, operationskoder, 

åtgärdskoder, produktkoder och tilläggsdebitering. Vårdkontakter hamnar automatiskt i 

funktionen för ekonomisk rapportering vid registrering vid kassaregistreringen i väntan 

på registrering. (CompuGroup Medical (CGM), 2013) 

Urval 

Ett stratifierat urval genomfördes där målsättningen var att få med runt 30 stycken 

granskningar per sektion. Syftet med det stratifierade urvalet är att se om det går att se 

några tendenser beträffande antalet fel inom enskilda sektioner i förhållande till det 

totala stickprovet. Stratifierade urval användes som urvalsmetod då dess främsta fördel 

är ökad precision i skattningarna, vilket även gäller inom enskilda strata (Ejlertsson 

2012, s. 31).  

 

Stickprovet togs fram genom att urvalet baserades på att de första 30 vårdkontakter per 

sektion under vecka 47, år 2012 inkluderades. Urvalet genomfördes i två steg för att 

säkerställa att vårdkontakter som antingen inte blivit journalförda eller inte registrerats 

inte skall missas. Först identifierades de 30 första journalanteckningarna för läkarbesök 

och telefonkontakter med läkare. Sedan identifierades de 30 första rapporterade 

vårdkontakterna där läkare deltar. Samtliga stickprov från varje urvalssteg 

kontrollerades men dokumenterades endast en gång om samma besök återfanns i bägge 

urvalsgrupperna. Totalt inbegriper studien 152 vårdkontakter där varje grupp står för 

följande antal:  

 

 

 

 

URVAL 
Strata Antal 

Grupp 1 40 

Grupp 2 41 

Grupp 3 39 

Grupp 4 32 
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Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes genom att ett urval av vårdkontakter kontrollerades mot 

ett bedömningsprotokoll, se bilaga 1, som utformats för denna studie. 

Bedömningsprotokollet syftade till att vara ett stöd i bedömningen där avsikten var att 

se om det fanns journaldokumentation som kunde styrka att registreringen gått rätt till 

samt identifiera olika typer av fel.   

 

Identifieringen av urvalet skedde med hjälp av en resursperson vid Stockholms läns 

landstings statistikenhet. Åtta stycken listor togs fram där de fyra grupperna 

tillsammans med antingen det första eller andra urvalssteget utgjorde en lista. Varje lista 

bestod av 30 stycken individers antingen registrerade journalanteckningar för fysiska 

besök eller telefonkontakter; (urvalssteg 1) eller registrerad vårdkontakt (urvalssteg 2). 

Listornas variabler var id, enhet, besökstid, besökstyp och behandlare vilket gjorde det 

möjligt att stryka patienter som förekom på två listor för samma vårdkontakt. 

 

Listorna gicks igenom systematiskt en i taget uppifrån och ned. För varje vårdkontakt 

skrevs den aktuella journalanteckningen och vårdkontaktsregistreringen ut av författaren 

och avidentifierades direkt vid utskrift. För varje utskrift noterades kod, grupp och 

mottagning på ett bedömningsprotokoll vartefter samtliga handlingar rörande varje 

granskning häftades ihop.  

 

När allt underlag var utskrivet och kodat påbörjades granskningen genom att 

bedömningsprotokollet, se bilaga 1, fylldes i för varje vårdkontakt utifrån 

journalhandlingen och vårdkontaktsregistreringen. De variabler som dokumenterades i 

protokollet var: kod för vårdkontakten, grupptillhörighet, mottagning, besökstyp.  

Utöver detta dokumenterades någon av bedömningarna korrekt, felaktigt 

dokumenterat/registrerat eller avsaknad av dokumentation/registrering, se bilaga 1, för 

vart och ett av de nio frågorna. Med stöd av svaren från frågorna grupperades felen till 

feltyper för delområde 1-3.  

 

Efter att hela datainsamlingen slutförts matades variablerna för varje observation in i 

datorprogrammet SPSS för analys. 

Dataanalys 

För att sammanställa och analysera resultaten från denna studie valdes deskriptiv 

statistik eftersom det är det enklaste sättet att presentera material överskådligt 

(Ejlertsson 2012, s. 57). De variabler som togs fram ur materialet var: kod för 

vårdkontakten, grupptillhörighet, mottagning, besökstyp, fel (ja/nej), felkod i del 1, 

felkod i del 2 och felkod i del 3. Variabeln för kod för vårdkontakten användes endast 

för att säkerställa att ingen registrering förekom flera gånger i materialet och redogörs 

därför inte för i resultatet. För att redogöra för de insamlade observationerna fördelning 

användes frekvenstabeller och korstabeller (Ejlertsson 2012, s. 84). 

 

Analysen genomfördes genom en sammanställning av antal fel per grupp, mottagning 

och besökstyp. Felen per grupp och besökstyp sammanställdes även till procent. 

Eftersom de insamlade variablerna bygger på nominaldata, vilket är kategorisk data som 

inte kan rangordnas, var det endast möjligt att räkna ut typvärdet för grupperna 

(Ejlertsson 2012, s. 90).  
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Studiens resultat presenteras i löpande text och tillsammans med tabeller och diagram 

där det behövs för att resultatet skall bli mer överskådligt. Inledningsvis presenteras en 

sammanställning av totalt antal fel i förhållande till antal korrekta per grupp, mottagning 

och besökstyp (tabell 1-3). Vidare presenteras de olika feltypernas fördelning per avsnitt 

grafiskt (figur 1-3). 

Validitet och reliabilitet  

I alla kvantitativa induktiva undersökningar är det viktigt att förhålla sig till validitet 

och reliabilitet (Thurén, 2007, s.26). Validitet avser att studien mäter det man faktiskt 

avsätt att mäta och inget annat, medan reliabilitet står för att studien gjorts på ett 

tillförlitligt sätt (Thurén, 2007, s.26). För att säkerställa studiens reliabilitet togs ett 

bedömningsprotokoll fram. Innan den riktiga granskningen började testades protokollet 

på fem vårdkontakter för att säkerställa validiteten. Protokollet skickades även ut till tre 

olika personer som alla har lång erfarenhet av verksamhetsuppföljning och kodning 

inom sjukvården för hjälp med validering. Både validiteten och reliabiliteten för denna 

studie stärks av att samma person, med erfarenhet av journaldokumentation och 

vårdkontaktsregistrering inom psykiatrisk öppenvård, genomfört alla granskningar så att 

samma bedömningsprinciper använts genomgående i materialet (Thurén, 2007, s.26). 

Studien stärks också av att en överläkare med specialistutbildning inom psykiatri samt 

ansvarig person för regelverket rådfrågats vid osäkra fall och dessa har då gjort samma 

bedömning som författaren.  

Etiska överväganden 

Regler för forskning som utförs i Sverige definieras i lagen (2003:460) om etikprövning 

av forskning som avser människor. I lagen beskrivs att studier som utförs inom ramen 

för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå inte räknas som forskning enligt 

lagen och därför inte behöver etikprövas.  

 

Även om lagen inte kräver etikprövning för studentarbeten följer dock att inom allt 

forskningsarbete noga reflektera och överväga mellan krav på god forskning 

(forskningskravet) och studieindividernas behov av skydd (individskyddskravet). 

Genom alla moment i forskningsarbetet är det därför viktigt att beakta etiska 

överväganden. Individskyddskravet, som består av fyra huvudkrav för forskning, 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har utgjort underlag för denna studies etiska analys. (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 5-6)   

 

Undersökningsdeltagarna medverkar ej aktivt i denna studie då uppgifterna inhämtats 

från redan existerande data. Av denna anledning har bedömningen gjorts att personerna 

som utgör underlag för studien inte behöver informeras eller ge sitt samtycke. Detta 

beslut grundar sig i att denna studies storlek och omfattning är begränsad då det är ett 

studentarbete på grundnivå. Innan datainsamlingen påbörjades inhämtades tillstånd hos 

verksamhetschef, bilaga 2. Ingen utanför verksamheten har tillgång till kopiorna, som 

sedermera kommer att förstöras efter studiens genomförande.  

 

Efter att verksamhetschefen gett sitt samtycke har undertecknad fått tillgång till 

journaluppgifterna elektroniskt via journalsystemet Take Care. Uppgifter som kan 
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identifiera patienten i journalen har tagits bort vid utskrift. Allt materialet i form av 

journalhandlingar och patientuppgifter har behandlats utifrån etiska normer under hela 

arbetet med studien för att garantera att informationen hanteras utifrån god 

forskningsetisk sed. Alla uppgifter om identifierbara personer har antecknats, lagrats 

och avrapporterats så att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. 

Studiens resultat presenteras enbart i sådana termer att inte enskilda personer kan 

identifieras utifrån materialet. För att säkerställa spårbarheten i patientjournalen har 

notering om studien gjorts i varje deltagares journal med hänvisning till beslutet om 

studiens diarienummer.   

 

RESULTAT 

Resultatredovisningen presenteras i löpande text samt i tabell- och diagramform.   

Huvudfynd - Förekomsten av felregistreringar 

Någon typ av fel har återfunnits i 47,4 % av materialet. Tabell 1 visar den totala andelen 

fel per grupp samt fördelning av dessa fels besökstyp per grupp. I grupp 1 var 

felfrekvensen 30 % (n=12), i grupp 2 var frekvensen 32,5 % (n=13), grupp 3 var 

frekvensen 62,5 % (n=25) och i grupp 4 var frekvensen 68,8 % (n=22).  Stora skillnader 

i felfrekvens kunde således ses mellan de fyra grupperna. Även skillnader i variationen 

av olika typer av besök kunde ses mellan grupperna, där de med hög felfrekvens även 

hade stor variation av besökstyper.  
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Felfrekvenser för olika besökstyper 

Frekvensen fel per besökstyp för det totala antalet presenteras i tabell 2. Majoriteten av 

besöken, 52,6 % (n=80), var rapporterade som återbesök enskilt och där var 

felfrekvensen 38,8 %. Högst felfrekvens utgjordes av hembesöken inklusive teambesök 

i hemmet där samtliga besök (n=16) innehöll fel.  

 

 

Tabell 1: Urvalsgruppernas besökstyper och felfrekvenser 

GRUPP FEL Total 

Nej Ja 

1 
BESÖKSTYP 

Nybesök, enskilt 1 1 2 

Återbesök, enskilt 20 9 29 

Telefonkontakt 7 2 9 

Total 28 12 40 

2 
BESÖKSTYP 

Återbesök, enskilt 13 7 20 

Teambesök 4 5 9 

Telefonkontakt 10 1 11 

Total 27 13 40 

3 
BESÖKSTYP 

Återbesök, enskilt 6 9 15 

Hembesök 0 1 1 

Teambesök 9 9 18 

Teambesök i hemmet 0 3 3 

Telefonkontakt 0 3 3 

Total 15 25 40 

4 
BESÖKSTYP 

Nybesök, enskilt 0 1 1 

Återbesök, enskilt 10 6 16 

Hembesök 0 11 11 

Teambesök 0 1 1 

Teambesök i hemmet 0 1 1 

Telefonkontakt 0 2 2 

Total 10 22 32 

Total 
BESÖKSTYP 

Nybesök, enskilt 1 2 3 

Återbesök, enskilt 49 31 80 

Hembesök 0 12 12 

Teambesök 13 15 28 

Teambesök i hemmet 0 4 4 

Telefonkontakt 17 8 25 

Total 80 72 152 
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Olika feltyper och dess frekvens per avsnitt  

Totalt noterades 105 fel fördelat på de tre olika avsnitten för fel i journaldokumentation, 

diagnoskod och/eller åtgärdskod. Fördelningen av fel i de tre olika avsnitten var att 

journaldelen stod för 29,5 % av det totala antalet fel (n=31), diagnosdelen stod för 24 % 

av det totala antalet fel (n=25) och åtgärdskodsdelen stod för 46,5 % av det totala 

antalet fel (n=49). Observera att fel kan ha noterats i flera olika delar för samma 

observation.  Feltypernas fördelning i de olika delarna beskrivs i diagram 1-3 där även 

antalet korrekta registreringar finns noterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Besökstyper  

 FEL Total 

Nej Ja 

BESÖKSTYP 

Nybesök, enskilt 
Antal 1 2 3 

% inom BESÖKSTYP 33,3% 66,7% 100,0% 

Återbesök, enskilt 
Antal 49 31 80 

% inom BESÖKSTYP 61,3% 38,8% 100,0% 

Hembesök 
Antal 0 12 12 

% inom BESÖKSTYP 0,0 % 100,0% 100,0% 

Teambesök 
Antal 13 15 28 

% inom BESÖKSTYP 46,4% 53,6% 100,0% 

Teambesök i hemmet 
Antal 0 4 4 

% inom BESÖKSTYP 0,0 % 100,0% 100,0% 

Telefonkontakt 
Antal 17 8 25 

% inom BESÖKSTYP 68,0% 32,0% 100,0% 

Total 
Antal 80 72 152 

% inom BESÖKSTYP 52,6% 47,4% 100,0% 
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Avsnitt 1 – Journalhandlingsdelen  

Diagram 1: Journalhandlingsdelen 
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Avsnitt 2 – Diagnoskodningsdelen 

Diagram 2: Diagnoskodningsdelen
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Avsnitt 3 – Åtgärdskodsdelen 

Diagram 3: Åtgärdskodsdelen 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts som en retrospektiv deskriptiv dokumentationsstudie där 

patientjournaler granskats för att jämföra om journaltexten överensstämmer med 

registreringen. Polit och Beck (2008, s.15-16) menar att kvantitativ metod är att föredra 

när syftet är att undersöka hur vanligt förekommande ett fenomen är samt vilka faktorer 

som kan relateras till fenomenet. Samma författare (2008, s.17) tar även upp att 

kvantitativa metoder ibland anklagas för att vara begränsade och inte studera fenomenet 

på djupet. Studien hade kunnat göras djupare genom tillägg av en kvalitativ intervju där 

registrerare tillfrågats om sina upplevelser av de problem med registreringen som 

arbetsuppgift. Detta var tyvärr inte möjligt på grund den korta tid studien utfördes på. 

Då studiens avsikt var att undersöka om felregistreringar fanns och mäta dess frekvens 

föll valet på retrospektiv observationsstudie i form av en journalgranskning. 

Anledningen till att denna metod använts är att som Spetz et al. hävdar kan registerdata 

aldrig bli bättre än uppgifterna i de ursprungliga källorna, alltså patientjournalerna och 

dessa kan således vara ett bra verktyg för att validera kvaliteten (1996, s. 1844) 

 

Urvalet för denna studie skedde systematiskt genom begärd utdatarapport från 

Stockholms läns landstings statistikenhet, över de första 30 vårdkontakterna per grupp 

under vecka 47, år 2012. Vecka 47 valdes eftersom det var en vecka mot slutet av året 

men innan julledigheterna, detta för att minimera felregistreringar som kan ha berott på 

att arbetsplatsen där studien gjordes infört ett nytt regelverk för registreringar i januari 

2012.  

 

För att inte riskera att missa varken vårdkontakter som inte registerats eller som inte 

dokumenterats gjordes urvalet i två steg där 30 kontakter från respektive grupp togs 

fram och jämfördes. Detta resulterade i ett stickprov på 152 registreringar istället för 

120 registreringar som det skulle ha blivit om urvalet endast gjorts i ett steg. Antalet 30 

registreringar per grupp valdes för att nå en rimlig nivå utifrån att detta är en pilotstudie, 

men ändå ge ett tillräckligt stort urval per grupp för att slutsatser ändå skall kunna dras. 

Urvalsantalet hade dock kunnat förbättras genom en beräkning av stickprovets styrka 

(power) gjorts (Ludvigsson 2004, s. 3514).  

 

I alla studier finns det alltid en risk för att ställningstaganden som gjorts i metodvalet 

lett till att urvalet inte är representativt. Med utgångspunkt i det urval som jag gjort kan 

det vara så att andelen telefonkontakter har blivit aningen överrepresenterade. Detta då 

många behandlare börjar sin morgon med att ringa dagens telefonsamtal och urvalet 

påbörjades en måndagmorgon. Att andelen telefonkontakters frekvens blivit något 

högre bedöms dock inte ha påverkat studiens resultat mer än att läsaren bör ha detta i 

åtanke för de tabeller där andelelen fel per besökstyp redovisas.  

  

Journalgranskningen genomfördes med stöd i ett bedömningsprotokoll som togs fram 

speciellt för denna studie då inget sedan tidigare validerat instrument hittades som 

syftade till att fånga upp frågeställningen för denna studie. Då huvudsyftet med denna 

studie inte var att validera bedömningsprotokoll kunde detta tyvärr endast ske ytligt. 

Detta kan självfallet ha påverkat resultatet negativt om verktyget inte fångade upp alla 



22 

 

fel som tänkt. Positivt är dock att kriterierna i bedömningsprotokollet tagits fram av 

samma person som genomfört granskningen varför risken med feltolkningar och olika 

tolkningar av kriterierna undvikits. Den ytliga valideringen gjordes genom dels en 

testgranskning där fem vårdkontakter testades innan den riktiga granskningen, dels 

genom att protokollet skickades ut till tre olika personer som alla har lång erfarenhet av 

verksamhetsuppföljning inom sjukvården för att försöka säkerställa att det fångade upp 

rätt saker. De tips som kom in från dessa personer samt under testgranskningen 

korrigerades i protokollet. Korrigeringarna bestod främst av att kriterier slogs samman 

då flera påståenden mätte liknande saker och då kunde renodlas till samma påstående. 

Korrigeringar gjordes även av en del faktafel. Till exempel togs en fråga om 

dokumenterade uppgifter fanns om primärkodning i journalen bort då det inte finns 

något lagkrav på att primärkodning skall ske i journalen.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att en stor del av de registreringar som görs innehåller fel, då hela 47,4 

% av granskningarna noterades med någon typ av fel. Dessa fel är av olika typ och grad 

men behandlar i huvudsak tre olika områden; journalanteckning, diagnoskodning och 

åtgärdskodning. Även fel inom samma område kan vara av olika omfattning med allt 

från att ett besök rapporterats in som aldrig ägt rum till att en åtgärd som gjorts inte 

primärkodats och rapporterats in till registret.  

 

En viktig fråga som bör ställas utifrån resultatet är vad det innebär för Patientregistrets 

trovärdighet att nästan hälften av uppgifterna innehåller fel. Det är inte en så lätt fråga 

att besvara som den tillsynes ser ut. Resultatet från denna studie visar således att det är 

mycket fel och detta är självklart bekymmersamt. Det är dock svårt att dra några 

definitiva slutsatser för hur mycket skada ett enskilt fel påverkar patientregistrets data 

eftersom det inte bara går att se dem som isolerade fel, utan som en del av hela registrets 

aggregerade data. Detta har också argumentarts för tidigare av bland annat Spetz et al. 

(1996, s. 1844) då det görs ytterst få nationella studier som avser granska kvaliteten på 

registret som helhet. I denna studie har ribban för granskningskriterierna lagst högt i och 

med att alla fel, små som stora, inneburit att registeringen fastslagits som felaktig. Kritik 

på resultatet från den här studien kan på så sätt omfattas av den kritik som Nilsson et al. 

(1994, s.598) beskriver om att en allt för strikt hållning till vad som skall anses som 

korrekt kan ge högre felfrekvenser än vad registret förtjänar. Resultatet från denna 

studie bör därför inte ses blint utifrån dess absoluta siffror utan mer som tendenser.   

 

Ett stort problem är att Socialstyrelsen, på grund av registrets omfattning, inte kan 

kontrollera inrapporterad data på ett tillfredställande sätt. De kan endast kontrollera 

noggrannheten och graden av fullständighet hos inrapporterade data maskinellt vilket 

medför att endast vissa fel kan identifieras, eg. att de värden som rapporterats in under 

en viss variabel stämmer med variabelreglerna och på så sätt är rimliga (Forsberg et al. 

2008, s. 20). De granskar och mäter också fullständigheten av de obligatoriska 

variablerna för att se så att varje unik vårdkontakt levereras tillsammans med korrekt 

metadata, såsom personnummer och huvuddiagnos (Forsberg et al. 2008, s. 20). 

Eftersom det på grund av registrets omfattning är svårt för Socialstyrelsen att 

kontrollera kvaliteten på ett effektivt sätt behöver kvalitetskrav utformas av 

verksamheterna och Socialstyrelsen i samråd vilket framkommer i en ny rapport som 
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Socialstyrelsen (2013, s.19) nyligen presenterat. Socialstyrelsen (2013, s.10) är mycket 

självkritiska i rapporten och menar att de i dag inte arbetar tillräkligt mycket med 

kvalitetsförbättringar. Här tror jag att medvetenheten kring patientregistrets användning 

behöver ökas så att personerna får en starkare motivation och koppling till hur 

registreringarna används.  

 

Enkelt beskrivet går processkedjan för en enskild rapportering av en vårdkontakt till på 

följande sätt. En bokning och kassaregistrering sker i ett datorprogram (journalsystem) 

där vissa förutbestämda variabler tas ut per automatik för rapportering till 

patientregistret. Det är dock inte alla obligatoriska variabler som kan tas ut automatiskt 

då uppgifter om till exempel åtgärder och diagnos inte kan noteras förrän efter besöket. 

Någon person, det kan vara vårdgivaren själv, en medicinsk sekreterare eller annan 

person, primärkodar och lägger därför till även dessa variabler till registeringen i 

efterhand. Längs med hela denna process kan således olika fel uppkomma.  

 

Utifrån Abrahamsson och Andersens beteendemodell nedan kan orsaken till 

felregistreringen (handlingen) återfinnas i de personliga och externa faktorerna.  

 

Figur 1. Beteendemodellen (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 141) 
 

Motivationsfaktorerna ger således upphov till impulser till handling och förklarar varför 

individen vill utföra en handling. Handlingen står i detta fall för att genomföra en 

rapportering i det vårdadministrativa journalsystemet. Direktivet att handlingen skall 

utföras kommer förmodligen från ledningen men individens personliga 

motivationsfaktorer kan skilja sig åt. Även de kognitiva faktorerna spelar in vilka 

inbegriper uppfattningar, värderingar, förståelse och personlighetsdrag. Några exempel 

här kan vara: direktiv från ledning skall helt enkelt bara utföras, rapporteringen används 

till viktig forskning som individen känner att den kan ha nytta av eller att individen inte 

förstår varför den skall göra det.  

 

Tidigare forskning av Serdén et al. (2003, s. 106-107) har identifierat att 

ersättningsmodellernas framväxt har bidragit till en ökad fokusering för 

vårdkontaktsregistreringar, vilket kan vara en förklaring till att vårdkontakter, 

diagnoskoder och åtgärdskoder har rapporterats in felaktigt. Prestationsersättning kan 

därför, i ljuset av motivationsteorin, ses som ett belöningssystem där olika åtgärder ger 

större eller mindre belöning. Detta kan väcka känslor av orättvisa hos individer när 
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deras arbete inte värderas lika högt som någon annans. Detta kan också leda till att 

vårdkontakter som ger hög belöning prioriteras framför de som ger mindre eftersom 

ersättningssystemet förstärker beteendet.  

 

Personens vanor och färdigheter är också en personlig faktor som påverkar handlingen. 

Här kan ses att kunskaperna och utbildningsnivå hos registranterna påverkar utfallet då  

det finns forskning som tyder på att utbildning i beskrivningssystem betalar sig bra 

(Serdén, et al. 2005, s. 1536-1537). Ett sätt att öka kvaliteten kan på så sätt vara att låta 

de medicinska sekreterarna ansvara för kodningen, och då satsa på riktad utbildning i 

detta för yrkesgruppen.  

 

De externa faktorerna benämns i modellen som möjligheter, vilka representerar de yttre 

förutsättningar som finns för handlingen. Det kan till exempel vara så att tidsbrist gör att 

registreringen inte görs så noggrant som den borde eller att system som ligger till grund 

för registeringen inte fungerar i praktiken. Tidigare forskning har identifierat att det 

finns en brist på utvecklade och etablerade beskrivningssystem, framför allt för 

psykiatrin (Socialstyrelsen, 2010b s. 5-6). Detta kan vara ytterligare en bidragande 

förklaring till varför vårdkontakter rapporterats in felaktigt. Det kan på samma sätt vara 

en förklaring till att vissa vårdkontakter, diagnoskoder och åtgärdskoder inte 

rapporterats alls.  

 

Resultatet visar att de mest bekymmersamma problemen är de fall där vårdkontakter 

rapporteras trots att de aldrig ägt rum eller inte rapporterats trots att de har ägt rum. 

Dessa är särskilt bekymmersamma eftersom det då inte är en enskild variabel som 

saknas/rapporterats felaktigt utan det påverkar hela registreringen som då antingen 

saknas helt eller är helt felaktig. Eftersom uppgifter om bedriven vård i Sverige används 

som underlag till en rad viktiga samhällsfunktioners arbeten är det viktigt att dessa 

uppgifter stämmer. Dessa fel har framförallt fångats upp i journalhandlingsdelen av 

denna studie.  

 

Felen i diagnoskodningsdelen och i åtgärdskodningsdelen är för den sakens skulle inte 

helt bekymmerslösa. Olika variabler är olika viktiga för olika ändamål. En forskare som 

använder patientregistrets data för att undersöka till exempel utvecklingen av 

schizofreni i ett visst område eller på vilket sätt livskvaliteten hos personer med en viss 

diagnos påverkas av att ha en samordnad individuell plan med kommunen använder 

variablerna för att göra sitt urval. Om då diagnoser eller åtgärdskoder (så som 

samordnad individuell plan) inte rapporterats in korrekt på en patient så kommer denna 

inte komma med i urvalet som då kanske inte blir representativt. Felen i diagnosdelen 

stod för 24 % av andelen fel och felen i åtgärdskodsdelen för 46,5 % av andelen fel. Det 

är således fler felaktigheter i åtgärdskodningen än i diagnoskodningen. En möjlig 

anledning till detta är att användningen beskrivningssystemet för ICD-10-koder används 

längre av verksamheterna än beskrivningssystemet för KVÅ varför kunskaperna i detta 

rimligtvis är bättre (Socialstyrelsen 2010b, s. 5-6).  

 

Resultaten har inte kunnat påvisa någon stark allmängiltig orsak till felens uppkomst 

även om vissa grupper och besökstyper har en högre andel fel än andra.  
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Både personliga och externa faktorer påverkar varför en viss person väljer att göra på ett 

visst sätt. Abrahamsson och Andersen (2005, s.141) menar att man bör skilja på vilka 

värderingar som en människa har eller tror på och de motiv som ger energi till ett visst 

beteende. Motivationsfaktorerna består av de attityder till registeringen som den 

enskilda individen bär med sig. Exempelvis kan en individ se registeringen ur ett 

forskningsperspektiv där det viktigaste är att registreringen kan användas till forskning, 

en annan individ kan se det utifrån ett ekonomiskt överlevnadsperspektiv där 

tyngdvikten hamnar på att registrera så mycket som möjligt, medan en tredje ser det 

som en oviktig arbetsuppgift som tar tid ifrån patientarbetet och således registerar så lite 

som möjligt.  

 

Motivationsfaktorerna är alltså det som motiverar oss till en viss handling men 

handlingen påverkas också av kognitiva faktorer (uppfattningar, värderingar eller 

förståelse), färdigheter samt att möjlighet till handling ges. Här kommer personens 

kunskaper sammantaget med externa faktorier i form av yttre påverkan in. För att nå 

resultat behöver vi således påverka både attityderna och kunskapen kring registreringen 

som arbetsuppgift.  

 

SLUTSATSER  

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av den här studien är att det görs många 

felregistreringar och att detta är en fråga som verksamheterna tillsammans med 

Socialstyrelsen behöver ta tag i. Viktigt att beakta är att även om registreringen som 

arbetsuppgift kan se väldigt olika ut i olika delar av landet, så är patientregistret 

nationellt varför det är viktigt att finna arbetsätt som går att generalisera men som 

samtidigt leder till verkliga förbättringar av registerkvaliteten.  

 

Studiens resultat kan förhoppningsvis vara till hjälp för andra verksamheter som också 

bedriver specialiserad psykiatrisk öppenvård i deras arbete att öka kvaliteten i deras 

registreringar.  Bedömningsprotokollet som utformades för denna studie kan då också 

fungera som stöd för verksamheter som vill göra egna granskningar av sin 

registerkvalitet.  

 

Syftet med den statistik som samlas in till patientregistret är att ge en korrekt bild av 

den vård som bedrivs i Sverige. Statistiken syftar även till att det skall gå att jämföra 

bedriven vård hos olika vårdgivare och regioner. Motivation är en viktig faktor till 

varför människor väljer att agera på det visst sätt, och en fråga som väckts under arbetet 

med denna studie är hur vi kan påverka attityden hos dem som registerar så att de skall 

vilja göra rätt. En annan viktig fråga som behöver undersökas är huruvida riktigheten 

gynnas/missgynnas av att provisionsmekanismer byggs in, både på individ och på 

gruppnivå.  

 

Studien visar tydligt på att det finns fel i registreringarna och det är därför nödvändigt 

med vidare forskning som behandlar om egen revision och återkoppling ökar 

motivationen hos registranterna. I samband med detta vore det av intresse att validera 

bedömningsprotokollet som tagits fram för denna studie.  Det vore också intressant att 

kartlägga bakgrunden till varför felen uppkommer genom att följa, observera och 

dokumentera hur registranterna arbetar med registringen som arbetsuppgift.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

BEDÖMNINGSPROTOKOLL 
 

Kod: ______     Grupp:___________ Mottagning: _____________________ 

 

Del 1 Journalhandlingen (K/F/A)  

Journalanteckning motsvarar registerat besök?  

Uppgifter om ställd diagnos finns?  

Uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder av betydande karaktär 

finns? 

 

Del 2 Diagnos (K/F/A)  

Rapporterad huvuddiagnos överensstämmer med journaltexten för 

huvuddiagnos? 

 

Rapporterade bidiagnoser överensstämmer med journaltexten för 

bidiagnoser? 

 

Korrekt ordningsföljd på huvud- och bidiagnoser?  

Samtliga bidiagnoser av betydande karaktär som omnämns i aktuell 

journalanteckning har primärkodats?  

 

Del 3 Åtgärdskod (K/F/A)  

Rapporterade åtgärdskoder överensstämmer med journaltexten för 

vidtagna åtgärder? 

 

Samtliga åtgärdskoder för åtgärder av betydande karaktär har 

registrerats? 

 

 

___________________________________________________________ 

K Korrekt 

F Felaktigt dokumenterat/registrerat 

A Avsaknad av dokumentation/registrering 

___________________________________________________________ 

 

Bedömningsprotokollet består av tre olika avsnitt och utgår från ett antal frågor i syfte 

att ta ställning till om det som står i vårdkontaktsregisteringen kan styrkas i 

journaldokumentationen. Bedömningsprotokollet fylls i genom att något av följande 

värden anges:  

 

K Korrekt 

F Felaktigt dokumenterat/registrerat 

A Avsaknad av dokumentation/registrering 

 

Bedömningsprotokollet utformades i enlighet med den definition som antagits för vad 

en felregistrering är i detta examensarbete, se inledningen, och dess syfte var att vara ett 

stöd i granskningsprocessen. Som underlag för utformningen av bedömningsprotokollet 

användes också olika styrdokument för journalhantering (Socialstyrelsen 2009b, k. 3), 

diagnosklassificering(Socialstyrelsen, 2012a) (Socialstyrelsen, 2012b) (Socialstyrelsen, 

1993) och klassifikationer av vårdåtgärder(Socialstyrelsen, 2009a) (Svenska föreningen 



 

 

 

för barn- och ungdomspsykiatri, Svensk förening för beroendemedicin, Svenska 

psykiatriska föreningen, Svenska rättspsykiatriska föreningen, 2012).  

 

Det första avsnittet handlar om journalhandlingen bedömer om journalanteckning finns 

och motsvarar registrerat besök samt om uppgifter om ställd diagnos och vidtagna och 

planerade åtgärder finns dokumenterade. Bedömningarna utgår från Socialstyrelsens 

riktlinjer om vad en korrekt journalhandling skall innehålla (Socialstyrelsen 2009b, k. 

3), vilka i korthet är:  

 

 Uppgifter om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder 

 Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder 

 Alla utförda bedömningar skall dokumenteras (även telefonkontakter) 

 Uppgifter om utfärdade intyg och remisser 

 Uppgifter om vårdplanering 

 

 

Det andra och tredje avsnittet i bedömningsprotokollet rör diagnoskodning samt 

åtgärdskodning. Bedömningen där görs på samma sätt utifrån om kodningen styrks av 

journaldokumentationen. Om inga fel har kunnat upptäckas bedöms registreringen vara 

korrekt. Fel som upptäcks dokumenteras antingen som felaktig 

registrering/dokumentation eller avsaknad av registrering/dokumentation. Avsaknad av 

dokumentation/registrering innebär att antingen registreringen eller dokumentation inte 

finns i journalen, till exempel om journalanteckning saknas helt eller om en åtgärd eller 

diagnos som beskrivits i journaltexten inte kodats och rapporterats. Felaktig registrering 

innebär att journalanteckning finns men inte motsvarar rapporterat besök eller att 

diagnoser och/eller åtgärder rapporterats på ett felaktigt sätt.  

 

Socialstyrelsen anger att det för varje genomfört besök i öppenvård som journalförs 

skall finnas en huvuddiagnos. Även övriga tillstånd som haft betydelse för den aktuella 

handläggningen skall anges liksom utförda åtgärder av betydelse. Diagnoserna och 

åtgärderna skall klassificeras i ett journalsystem/patientadministrativt system. Även 

läkarkontakter per telefon som avser kvalificerad hälso- och sjukvård som ersätter ett 

läkarbesök skall rapporteras in till patientregistret på samma sätt. Besökets 

huvuddiagnos är anledningen till att besöket äger rum. Det är oftast en sjukdom eller ett 

symtom men det kan också vara ett intyg eller en hälsokontroll. Om det finns flera 

orsaker till vårdkontakten som alla anses lika viktiga används hjälpregeln att det 

tillstånd som förbrukat mest resurser under den aktuella vårdkontakten är 

huvuddiagnos/symtom. (Socialstyrelsen, 2012a; Socialstyrelsen, 2012b; Socialstyrelsen, 

1993) 

 

Socialstyrelsen har rekommenderat att representanter från varje medicinsk specialitet tar 

fram baslistor över de åtgärder som skall rapporteras till patientregistret. Baslistan skall 

ses som ett absolut minimum för åtgärder att rapportera. Verksamheterna får själva 

besluta om de vill ange fler koder. För psykiatrin har detta arbete gjorts av Svenska 

föreningen för beroendemedicin, Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri, 

Svenska psykiatriska föreningen och Svenska rättspsykiatriska föreningen (2012).    

 

Granskningen med bedömningsprotokollet genomfördes genom att:  



 

 

 

 

Del 1 

 Anteckningstypen jämförs med besökstypen. Dessa stryks under med orange 

markeringspenna. Efter att det säkerställts att dessa överensstämmer kontrolleras 

även texten i anteckningen så att denna överensstämmer med Anteckningstypen 

och besökstypen.  

 Hela anteckningen läses igenom. Alla diagnoser som omnämns i texten 

markeras med rosa markeringspenna.  Alla åtgärder som omnämns i texten och 

som finns med på den åtgärdslista som tagits fram av fokusgruppen för psykiatri 

(se rubriken bedömningsprotokoll) markeras med grön markeringspenna.  

Del 2 

 Journaltexten kontrolleras så att texten för diagnos stämmer med den 

inrapporterade huvuddiagnosen.  

 Samma kontroll görs för bidiagnoser. Om ingen bidiagnos angetts i 

vårdkontaktsregisteringen stryks frågan.  

 Ordningsföljden av diagnoserna kontrolleras så att det tillstånd som förorsakade 

vårdkontakten angetts som huvuddiagnos. Om ingen bidiagnos finns stryks 

frågan. 

 Kontroll att samtliga bidiagnoser som identifierats i texten och som markerats 

rosa klassificerats och rapporterats in.  

Om kontakten avsåg en telefonkontakt har uppgifterna för diagnos stryks i de fall ingen 

diagnos satts eftersom det inte är krav på att rapportera diagnoser på telefonkontakter.  

 

Del 3 

 Journaltexten kontrolleras så att texten för åtgärder stämmer med inrapporterade 

åtgärder.  Om inga åtgärdskoder rapporterats in stryks frågan.  

 Kontroll att samtliga åtgärder som identifierats i texten och som markerats gröna 

klassificerats och rapporterats in.  

Om svaret på någon fråga bedömts som felaktig eller saknad skrevs detta ned i fritext på 

bedömningsprotokollet. När samtliga granskningar slutförts grupperades felen till 

feltyper, vilka redovisas nedan. En registrering kan ha fel i flera olika delar och då även 

flera feltyper. Vid svårbedömda fall har en överläkare med specialistutbildning i 

psykiatri och systemförvaltaren för Norra Stockholms Psykiatri konsulterats.  

 

Feltyper 

Del 1:  

1. Journalanteckning saknas 

2. Registrering saknas 

3. Diagnos har ej dokumenterats i journalen 

4. Feldokumenterad besökstyp 

5. Registrering har gjort trots samtidig inläggning i slutenvård 

6. Uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder saknas 



 

 

 

7. Registrering som gjorts när kollegor inom samma klinik diskuterat patientärende 

8. Telefonkontakt som registrerats trots att den inte är av den grad att den ersätter 

ett fysiskt besök 

 

Del2:  

1. Huvuddiagnos har ej rapporterats 

2. Bidiagnoser har ej rapporterats 

3. Rapporterad huvuddiagnos överensstämmer ej med journaltexten 

4. Rapporterade bidiagnoser överensstämmer ej med journaltexten 

5. Felaktig ordningsföljd på huvud- och bidiagnoser 

6. Samma diagnoskod har rapporterats flera gånger på samma registrering 

 

Del3: 

1. En åtgärdskod saknas 

2. Flera åtgärdskoder saknas 

3. En åtgärdskod som rapporterats kan ej styrkas i journaltexten 

4. Flera åtgärdskoder som rapporterats kan ej styrkas i journaltexten 

5. Huvudkod saknas till rapporterad tilläggskod 

6. Tilläggskod saknas till rapporterad huvudkod 

7. Samma åtgärdskod har rapporterats in flera gånger på samma registrering 

8. Koder som rapporterats in inte kan styrkas av journaltexten samt att koder 

saknas 
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Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 
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Norra Stockholms psykiatris organisation 

 
 

 

 

 

  

 


