
Regional förteckning över kvalitetsregister 

 

Certifieringsnivåer (C1, C2, C3 och K) enligt SKL:s aktuella förteckning över Nationella Kvalitetsregister 

2019, anges i förekommande fall inom parentes efter respektive registernamn. 

 
Andningsorganen Kommentar 

 Andningssviktregistret Swedevox (C2)  

 CF-register, cystisk fibros (C3)  

 Luftvägsregistret med delregister (C3)                                    
  * RiksKOL                                                       
  * NAR (Astma registret) 

 

Anestesi och intensivvård   

 SIR - Svenska Intensivvårdsregistret (C1)  

 Svenska Traumaregistret - för sjukhus med de större akutintagen (C3)  

Barn och ungdom   

      BORIS – Barnobesitasregister i Sverige (C3)  

 Nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn   

 SNQ - Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (C2) 
  * SWEDROP-registret, Svenskt nationellt register för prematuritetsretinopati (registret 
   även medtaget under rubriken ”ögon”) 

 

 Svenska barnreumaregistret (C2)  

 HabQ - Nationellt kvalitetsregister för habilitering (C3) Avser HabQ autism 
förskolebarn och 
HabQ föräldrastöd  

 LKG-registret - Nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- gomspalt (C3)  

Cancer  

 Blodcancerregistret med delregister (C2)     
  * akut lymfatisk leukemi                                             
  * akut myeolisk leukemi inkl. akut oklassificerad leukemi                                               
  * kronisk lymfatisk leukemi                                                 
  * kronisk myeolisk leukemi                                                 
  * lymfom                                                       
  * myelodysplastiskt syndrom                                            
  * myelom                                                                         
  * myeloproliferativa sjukdomar  

 

 Nationellt kvalitetsregister hudmelanom (C2)  

 Nationella bröstcancerregistret (C2)  

 Nationella njurcancerregistret (C2)  

 Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer (C2)  

 Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer (C3)  

 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (C2)  

 Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer (C3)   

 Nationellt register för peniscancer (C2)  

 Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer (C3)  

 Nationellt kvalitetsregister för sarkom 
  * sarkom 

 * Intraabdominella och retroperitoneala sarkom 

 

 Nationellt lungcancerregister (C1)  

 Nationellt register för cancer i pankreas och periampullärt (C2)  

 NREV - Nationellt register för esofagus- och ventrikelcancer (C2)  

 NPCR - Nationella Prostatacancerregistret (C1)  

 SweLiv - Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (C3) Hette tidigare NLGR -
Nationellt 
kvalitetregister för 



cancer i lever, gallblåsa 
och gallvägar. 

 Svenska barncancerregistret (C3)  

 Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer med delregister (C3)                       
  * ovarialcancer                                                                      
  * corpuscancer                                          
  * cervix- och vaginalcancer                                                  
  * vulvacancer 

 

 Svenska testikelcancerregistret med delregister-SWENOTECA (C2)  
  * Seminom  
  * Non-seminom 

 

 Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer- SweHNCR (C3)  

 Nationellt kvalitetsregister för hypofystumörer (C3)   

Cirkulationsorganen  

 EVAS – Nationella kvalitetsregistret för endovaskulär behandling av stroke (C3)  

 Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för stroke (C1)  

 RiksSvikt – Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt (C3)  

 Svenska hjärt-lungräddningsregistret (C2)  

 Svenska ICD- och pacemakerregistret  

 Svenska kateterablationsregistret (C3)  

 SWEDCON – register för medfödda hjärtsjukdomar (C2)  

 Swedeheart med delregister (C1):                
  * Riks-HIA                                                             
  * SCAAR                                                              
  * Sephia                                                              
  * Hjärtkirurgi 
    * SWENTRY- perkutana klaffregistret* 

*Före detta TAVI-
registret. Har utvidgats 
till att innefatta 
perkutana 
interventioner vid 
mitralisinsufficiens och 
ingrepp för förslutning 
av vänster hjärtöra. 

 Swedvasc – Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (C1)  

 SPAHR – Svenska registret för pulmonell arteriell hypertension (C3)  

Endokrina organen  

 NDR - Nationella Diabetesregistret med delregister (C1) 
   * NDR-Barn/SWEDIABKIDS (register för barn- och ungdomsdiabetes, 0–18 år) 

 

 SQRTPA – Scandinavian quality register for thyroid, parathyroid and adrenal surgery (C2)  

Infektion  

 InfCareHepatit C3)   

 InfcareHIV, HIV register (C1)  

 Nationellt kvalitetsregister för infektionssjukdomar med delregister (C3)                                                                     
  * Endokardit                                                       
  * Pneumoni                                                       
  * Bakteriell meningit                                          
  * Svår sepsis                                                                    

Gäller endast patienter 
vårdade vid/handlagda 
av infektionsklinikerna 
för någon av de i 
registren ingående 
diagnoserna: Bakteriell 
meningit (ej borrelia), 
endokardit, pneumoni, 
svår sepsis vårdad på 
intensivvårdsavdelning 

Mage och Tarm  

 GallRiks - Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (C2)  

 SOReg – Scandinavian Obesity Surgery Registry (C1)  

 Svenskt Bråckregister (C1)  

 SWIBREG - Nationellt Kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom (C3)  

Nervsystemet  

 CPUP-uppföljningsprogram för barn med CP (C1)  



 MMCUP - Uppföljningsprogram vid spinal dysrafism och hydrocefalus (C3) Gäller endast barn, 
vuxna registreras i 
hydrocefalusregistret. 

 Nationellt Epilepsikirurgiregister  

 Nationellt register för hydrocefalus/shuntbehandling  

 Neuromuskulära sjukdomar i Sverige - NMIS (C3)  

 SveDem – Svenska Demensregistret (C2)  

     Svenska Neuroregister 
       * SMSreg - Svenska Multipel Skleros Registret (C2) 

 

 Web Rehab – Neurorehabregistret (C2)  

Obstetrik och gynekologi  

 Graviditetsregistret (C2)  

 Gynop - Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi (C1)  

 QIVF - Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (C2)  

Psykiatri  

 Bipolär – Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (C3)  

 BUSA - Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd  
 ADHD (C3) 

 

 Kvalitetsregister - ECT (C2)   

 PsykosR (C3)  

 RIKSÄT – Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (C3)  

 RättspsyK – Rättspsykiatriskt kvalitetsregister (C2)  

 Svenskt Beroenderegister (C3)  

Rörelseorganen  

 BOA-registret – Bättre omhändertagande av patienter med artros (C3) Gäller endast Vårdval 
Rehab. 

 NRS - Nationellt register över Smärtrehabilitering (C2)  

 SRQ - Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (C1)   

 RIKSHÖFT – Nationella höftfrakturregistret (C2)  

 Svenska frakturregistret (C3)  

 Svenska Höftprotesregistret (C1)  

 Svenska Korsbandsregistret (C2)  

 Svenska Knäprotesregistret (C1)  

 Svenska Skulder och Armbågsregistret (C2)  

 SwedeAmp - Amputations- och protesregistret (C3)  

 SWESPINE – Svenska ryggregistret (C1)  

Tandvård  

 Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (C3)  

Ögon   

 Makularegistret (C2)  

 Nationella Kataraktregistret med delregister (C1)                                                               
   * vuxenkataraktregistret                                                     
  * barnkataraktregistret (barn till och med sju år) 
  * endoftalmit  

 
 
 
 

 Svenska cornearegistret (C3)  

 SKRS – Svenskt kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (K)  

 SWEDROP-registret - Svenskt nationellt register för prematuritetsretinopati (C2)
 (registret även medtaget under rubriken ”barn och ungdom”) 

 

Öron-näs och hals  

ÖNH-Nationellt kvalitetsregister för öron- näs- och halssjukvård med delregister (C2)                                                                      
  * Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering                                                                                  
  * Grav hörselnedsättning vuxna                      
  * Hörselbarnsregistret                                      
  * Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan  

 



  * Öronkirurgi: Myringo- och Ossikuloplastik 
  * Kvalitetsregistret för otoskleroskirurgi  
  * Kvalitetsregistret för röstförbättrande operation av stämbandsförändringar 
  * Septumplastikregistret                                                                                                                 
  * Kvalitetsregistret för tonsilloperation                                                
Övriga områden  

 ALFA-1-antitrypsinregistret  

 PsoReg – Register för systembehandling av psoriasis (C2)  

 QregPv – Regionalt kvalitetsregister för primärvård  

 TIGER - Registret för uppföljning av njurtransplanterade och njurdonatorer  

 SNR - Svenskt NjurRegister (C3)  

 Svenska hemofiliregistret (K)  

 Svenska Sömnapnéregistret (C3)  

 Svevac - för registrering av vaccination mot säsonginfluensa  

 SPOR - Svenskt perioperativt register (C3)  

 SVAR - Svenskt Akutvårdsregister  

 THOR – Registret för thoraxkirurgi   
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