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REGISTERCENTRUMORGANISATIONERNAS NATIONELLA
UPPDRAG 2018
Utgångspunkter
Kvalitetsregistersystemet (registercentrumorganisationerna (RCO) och nationella kvalitetsregister)
ska integreras i systemet för kunskapsstyrning både nationellt och hos huvudmännen
regionalt/lokalt. Ett RCO består av de verksamheter (RC, RCC och eventuellt andra enheter, t.ex.
utvecklingsenhet), som den huvudman, som har tagit på sig att driva ett RCO, har beslutat ska
samverka för att fullgöra det nationella uppdraget. I flera sjukvårdsregioner är de
verksamheter/funktioner som verkställer det nationella uppdraget att ge stöd till nationella
kvalitetsregister organisatoriskt sammankopplade med verksamheter som även har andra uppdrag
på lokal, regional och nationell nivå. Detta uppfattas som en styrka för att kunna uppnå målet att
kvalitetsregistren ska användas integrerat i hälso- och sjukvården.


RCO:s primära uppgift är att ge kompetensmässigt stöd till de nationella kvalitetsregistren
i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet inkl. integreringen i system/struktur för
kunskapsstyrning. Huvudfokus är precis som de senaste åren stöd till befintliga register.
Framtidens k
, maj 2017.



Framtidens k
att RCO tillsammans ska bilda ett nationellt samverkande RCO-system.

Registercentrumorganisationernas grunduppdrag
Ett kvalitetsregister ska vara anslutet till ett RCO. Registren kan emellertid utnyttja flera RCO för
särskilda tjänster och behov.
RCO ska driva på och stimulera konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av
kvalitetsregistren och säkerställa att adekvat stöd för detta finns. Registrens behov av stöd är olika
och de insatser som RCO utför kompletterar, men ersätter inte, de insatser som individuella
kvalitetsregister själva gör inom flera av nedanstående områden. Det är alltid styrgruppen för
registret som har huvudansvaret för registrets utveckling.
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STÖD RCO SKA GE REGISTREN

Samtliga RCO har följande grunduppdrag:

1. RCO:s uppdrag är att aktivt stödja registren i anpassningen till det nya
kvalitetsregistersystemet (se ovan). För detta ska RCO utarbeta och tillhandahålla registren,
i så stor utsträckning som möjligt, samordnade processtöd (IT-plattformar, metoder och
verktyg), enskilt eller i samverkan med andra RCO eller ev. andra stödfunktioner. Följande
övergripande områden anses särskilt viktiga:
a) Arbeta med att succesivt samla kvalitetsregistren på färre och mer samordnade ITplattformar.
b) Utformning och utveckling av registrens design utifrån respektive registers
utvecklingsnivå och behov av samordning med andra närliggande register. Det omfattar
både register anslutna till samma RCO eller till olika RCO.
c) Stödja register för att uppnå en hög täckningsgrad, och verka för öppna redovisningar av
resultat på en rimlig organisatorisk nivå utifrån att resultaten ska vara statistiskt möjliga
att säkerställa.
d) Patientmedverkan och PROM/PREM, med tonvikt på att PROM/PREM kommer till
ökad användning.
e) Statistik och datakvalitet.
f) Stöd för att underlätta forskning.

2. RCO ska bidra till att underlätta registrens datainsamling. Det kan exempelvis ske genom
att delta i nationella projekt och aktiviteter, använda nationella IT-tjänster, stödja ensning
av variabler och harmonisering till Nationellt Fackspråk samt framtagning av
informationsspecifikationer.
3. RCO ska erbjuda registren funktioner för att presentera data och resultat (utdatalösningar).
De ska vara anpassade till behoven hos användarna (huvudmännen, klinikerna etc.) och till
respektive registers förutsättningar (online, i realtid, över tid, lättillgängligt med målvärden
och med relevanta jämförelsemöjligheter). Samordning är viktigt mellan register för
närliggande sjukdomsgrupper/åtgärder i syfte att erbjuda användarna så likartade
utdatalösningar som möjligt.
4. Det ska ses som en del av det nationella uppdraget att RCO ska kunna bidra med sin
kompetens i den lokala/regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för
kunskapsstyrning (nationellt/regionalt/lokalt). För arbete/tjänster kopplat till detta ansvarar
dock respektive huvudman.
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