SKaPa, syfte och processer
Artikeln är hämtad ur SKaPa Årsrapport 2018
Kvalitetsregister har utvecklats inom svensk hälso- och sjukvård för att bidra till
utveckling av vård och hälsa och används av vård- och omsorgsverksamheter för
löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning.
Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, är ett kvalitetsregister som är
skapat av tandvården för tandvården. Registret är öppet för tandvård såväl i offentlig
som privat regi. Deltagande i registret är frivilligt och beslutas av vårdgivaren. SKaPa
utgör grund för uppföljning och kunskapsutveckling och möjliggör förbättringar av
vårdens processer och resultat. SKaPa ska vara ett kunskaps- och vårdutvecklingscenter
för tandvården och används också som datakälla för forskning.
SKaPa kommer som enda kvalitetsregister i tandvården att utgöra en viktig datakälla för
det nybildade ”Nationellt Programområde Tandvård”. SKaPa förväntas också, liksom
tidigare, komma att utgöra datakälla för uppföljning av de kommande nationella
riktlinjerna för tandvård.
Syfte med SKaPa
Syftet med SKaPa är att medverka till förbättrad munhälsa genom att:
•
•
•

Utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl preventiva som
sjukdomsbehandlande insatser
Stödja öppna jämförelser och vidareutvecklingen av nationella riktlinjer
Ge underlag för forskning

Detta kan uppnås bland annat genom att:
• Tillhandahålla information om besök och behandlingsåtgärder i relation till
demografi
• Tillhandahålla deskriptiv epidemiologisk information
• Utvärdera effekter av vårdprogram och insatt behandling
• Ge underlag för uppföljning, till exempel av nationella riktlinjer
• Ge incitament till noggrannare vårddokumentation
• Arbeta för högre funktionalitet i tandvårdens journalsystem
• Göra analyser av specifika frågeställningar
• Lämna underlag för kvalitetsindikatorer för öppen publicering
• Utgöra datakälla för forskningsprojekt
SKaPas värdegrund
Deltagarorganisationerna ska uppleva att de har nytta av att delta i SKaPa vars arbete
ska präglas av stringens, effektivitet, kreativitet, öppenhet, respekt och ödmjukhet.
SKaPa ska präglas av lyhördhet för både patienternas och behandlarnas integritet.
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Detta ska balanseras mot den öppenhet som krävs för vårdutveckling baserad på
jämförande data.
Stadgar, avtal och regelverk
SKaPas stadgar reglerar bland annat beslutsordning, forskningsfrågor och publicering
av information. SKaPa samverkar med deltagarorganisationerna och med
Registercentrum Syd/Karlskrona. Samverkan är reglerad i avtal.
Region Värmland har centralt personuppgiftsansvar (CPUA) för SKaPa och är den
myndighet inom vilken registret ligger. Regionens riktlinje för kvalitetsregister reglerar
förhållandet mellan SKaPa och myndigheten.
Lagreglering
SKaPa följer gällande lagstiftning, såsom patientdatalagen (PDL 2008:355) som reglerar
vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och inom
kvalitetsregistrens verksamhet. Personuppgifter i nationella och regionala
kvalitetsregister får enligt 4§ 7 kap. patientdatalagen behandlas för ändamålet att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Personuppgifter som
behandlas för de ändamål som anges i 4 § får också behandlas för ändamålen
framställning av statistik och för forskning inom hälso- och sjukvården.
Patientinformation
Varje deltagande organisation ska i väntrummen ha en skylt som informerar om SKaPa.
Skylten är standardiserad och beställs av deltagarorganisationen i samband med
anslutningsmötet. SKaPa tillhandahåller en patientinformationsbroschyr som ska finnas
tillgänglig för patienter som vill ha ytterligare information utöver vad som anges på
väntrumsskylten. Av texten framgår vart patienter kan vända sig om de önskar att
uppgifter om deras vård inte ska rapporteras till SKaPa eller om de vill ha uppgifter
raderade. Patientbroschyren finns tillgänglig på svenska och engelska.
Varje deltagarorganisation bör även på annat sätt informera patienterna. Det kan till
exempel göras i kallelsebrev. Om en patient väljer att avstå från att delta i SKaPa ska
organisationen ha rutiner för att garantera att data inte levereras samt meddela SKaPa
att redan överförda uppgifter i sådana fall ska raderas ur registret.
SKaPa har en webbplats (www.skapareg.se) med information om registret, riktat till
både allmänhet och behandlare. Här finns blanketter och årsrapporter och övriga
resultat samt inloggning till rapportportalen för behöriga användare.
Publik information
För patienter och övriga intressenter finns information på aggregerad nivå redovisad i
årsrapporter som finns tillgängliga på SKaPas webbplats (www.skapareg.se). På
webbplatsen Vården i siffror (www.vardenisiffror.se) finns information för öppna
jämförelser. Vården i siffror vänder sig till alla som är intresserade av hur svensk hälsooch sjukvård utförs och vilka resultat den uppnår. Den underliggande informationen på
Vården i siffror kommer från vården och samlas in från olika kvalitetsregister. Tanken
med en öppen publikation av olika indikatorer är att skapa ökad transparens och
diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. SKaPa lämnar underlag
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till tre av de tretton kvalitetsindikatorer som för närvarande finns för tandvård. Dessa
tre är: Sjukdomsbehandling vid karies, Tandextraktioner på grund av karies och
Tandextraktioner på grund av parodontit. Fler indikatorer med SKaPa som datakälla
planeras för publicering.
För vårdorganisationer i SKaPa
För SKaPa är det viktigt att i enlighet med lagstiftning och kvalitetsregistrets syften
tillgodose deltagarorganisationernas behov av information för att systematiskt och
fortlöpande utveckla vårdens kvalitet. Deltagarorganisationerna i SKaPa har möjlighet
att få del av sina egna data för ovan angivna ändamål genom SKaPas rapportportal, där
deltagarorganisationen kan jämföra sina egna data på kliniknivå med data från andra
deltagarorganisationer på aggregerad organisationsnivå.
Forskning
Uttag för forskningsändamål ska vara godkända av etikprövningsnämnd och ha
granskats av SKaPas vetenskapliga råd. Beslut om uttag görs av
registerhållare/styrgrupp i den centralt personuppgiftsansvariga myndigheten namn.
Mer information, kontaktuppgifter och blankett för ansökan om uttag av data för
forskningsändamål finns på www.skapareg.se.
Kvalitetsindikatorer
SKaPa anges som datakälla för ett antal av Socialstyrelsens indikatorer för uppföljning
av de nationella riktlinjerna för tandvård. Vissa av dessa indikatorer redovisas i
årsrapporten och rapportportalen och vissa finns publicerade på www.vardenisiffror.se.
En revision av de nationella riktlinjerna pågår för närvarande och SKaPa förväntas
utgöra datakälla även för uppföljning av dessa.
Deltagande organisationer
I årets årsrapport är alla folktandvårdsorganisationer med i SKaPa. Från och med 2018
är Folktandvården Gotland med och det har blivit möjligt sedan journalsystemet OPUS
färdigställt funktionalitet för automatisk informationsöverföring till SKaPa. På den
privata sidan levererar i skrivande stund fler än 300 mottagningar inom Praktikertjänst
information till SKaPa. Den stora ökningen av privat tandvård jämfört med tidigare år
kommer från mottagningar med journalsystemet FRENDA. Att OPUS utvecklat
funktionalitet för leverans av information öppnar för fler privata vårdgivare att ansluta
sig. Journalsystemet ALMA har under 2018 utvecklat funktionalitet för överföring av
information, något som ännu inte är testat i skarp drift.
Huvudprocesser i SKaPa (se figur)
Kvalitetsregistret SKaPa innehåller följande huvudprocesser:
• Systemfunktioner för leverans av vårdinformation
• Systemfunktioner för lagring av vårdinformation
• Analyser, bearbetningar och rapporter
• Vårdutveckling med stöd av information från SKaPa
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SKaPas strävar efter att stödja verksamhetsutveckling i deltagarorganisationerna och
ordnar användarmöten och seminarier där resultat och förbättringsmetodik diskuteras.
SKaPas systemfunktioner
SKaPas datalager innehåller alla uppgifter som de anslutna deltagarorganisationerna
har levererat. Fem journalsystem (Lifecare Dental, Carita, T4, FRENDA och OPUS Dental)
har funktionalitet för att kunna leverera information till SKaPa.
Uppgifterna från deltagarorganisationernas journalsystem om enskilda patienter
levereras i en s.k. ETL-process (Extraction, Transformation, Loading):
• Extraction innebär uttag av information från olika journaldatabaser
• Transformation innebär att informationen från de olika journalsystemen får en
gemensam struktur så de kan jämföras
• Loading innebär att informationen sparas i databastabeller i SKaPas datalager
Sju filtyper levereras till SKaPa via säker filöverföring varje natt. De innehåller uppgifter
om klinik, behandlare, patient, status, tillstånds- och åtgärdskoder samt riskbedömning.
Som exempel kan nämnas att statusobservationer inkluderar uppgift om intakta tänder,
karierade tänder (D1, D2, D3, sekundärkaries), parodontalt status, frakturer, slitage men
också uppgifter om tidigare utförd vård såsom fyllningar, kronor, broar, implantat och
proteser. Uppgifterna levereras på tand- och tandytenivå. Det innebär att SKaPa kan
identifiera vilken tand och tandyta som statusuppgiften gäller. Alla TLV:s tillstånds- och
åtgärdskoder levereras.
Uppgifterna laddas till SKaPas datalager. Datalagret innehåller för närvarande uppgifter
om drygt mer än 78 miljoner undersöknings- och behandlingsåtgärder.
I SKaPa görs bearbetning och summering av uppgifterna i datalagret för att underlätta
analys och återkoppling av uppgifterna. Sexton rapporter finns sökbara i SKaPas
rapportportal.
Datajournalsystemen och SKaPa har en funktion för att inte leverera respektive radera
uppgifter om vården angående patienter som ej önskar delta med sina uppgifter i
registret. Information och blanketter kring detta finns på www.skapareg.se.
För närvarande har totalt 68 patienter önskat markering i sin tandvårdsjournal att de
inte vill ha sina uppgifter registrerade i SKaPa.
Informationskvalitet
Det övergripande syftet med SKaPas arbete med informationskvalitet är att säkerställa
att korrekt och fullständig information överförs till SKaPa. Komplexiteten är stor och att
säkerställa riktigheten i informationen berör till exempel:
• Den stringens med vilken registrering av fynd och iakttagelser, som den enskilde
behandlaren gör om sin patient (vilket respektive vårdorganisation har ansvar för)
• Journalsystemets användarvänlighet och därmed stöd till behandlaren
• Lagring av information i journalsystemets databas
• Överföring av information till SKaPa
Jämförbarhet i levererade data från de olika journalsystemen är en grundförutsättning
för SKaPa. SKaPa har definierade specifikationer för de sju filtyper som levereras till
SkaPa. Varje filtyp är uppbyggd av ett antal fält och varje fält representerar en viss
information. Det är ett absolut krav att samma information levereras i samma fält
oavsett vilken organisation eller vilket journalsystem som filen kommer från.
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Gemensamt för alla tandvårdens journalsystem är att de har en grafisk bild av
patienternas status. Denna grafiska bild byggs i de olika journalsystemens databaser
upp på olika sätt. Det innebär en avsevärd utmaning för journalleverantörer att förena
krav på användarvänlighet i bilden av patientens status i journalens grafik med en
systematisk dokumentation av förändringar över tid och korrekt lagring i
journaldatabasen. Uppbyggnaden av journalsystemen är sådan att om det i samband
med basundersökning inte görs någon registrering i status första gången patienten
undersöks så förutsätts att alla tänder och ytor finns och är friska. Ett oförändrat status
vid förnyad basundersökning ger ingen ny lagring i databasen.
Vid arbete med informationskvalitet i SKaPa ska säkerställas att:
• all för SKaPa relevant information levereras
• information som levereras är rätt och
• informationen levereras på rätt sätt
Validering
SKaPa har ett noga utformat system för validering. Validering av inläst data görs i första
hand av SKaPa, men också tillsammans med deltagarorganisationen.
Validering utförs för att säkerställa kvaliteten i SKaPas datalager. Validering utförs alltid
vid anslutningen till SKaPa. Validering ska också utföras på nytt vid större
systemförändringar oberoende av om de har skett hos deltagarorganisationen eller
SKaPa. Det kan gälla t.ex. filextrahering, filöverföring eller filladdning.
Deltagarorganisationen ansvarar för att meddela SKaPa i god tid innan ny validering
behöver göras och vice versa. Vid oplanerade störningar skall kontakt tas så snart som
möjligt.
Valideringen sker i fyra huvudsteg:
1. Granskning av filer. Alla filer granskas för att se, att filnamnet är korrekt, att det finns
data i varje fält, att alla tecken visas korrekt (åäö), att inga skräptecken skickas, mm.
SKaPa ansvarar för och utför detta steg i valideringen.
2. Validering av laddning. Vid validering av laddning kontrolleras att alla rader i filerna
är laddade i databasen. SKaPa ansvarar för och utför detta steg i valideringen.
3. Validering av information. Vid validering av information/data kontrolleras att laddade
data innehåller korrekt information. SKaPa ansvarar för och utför detta steg i
valideringen.
4. Validering av information mot journalsystem. SKaPa tar fram en rapport ur SKaPas
databas för ett selekterat urval av patienter som jämförs med ursprungsinformationen i
journal. Denna validering görs tillsammans med varje deltagarorganisation.
Vid varje steg görs en dokumentation och bedömning av eventuella avvikelser. Åtgärder
vidtas för att säkerställa att informationen i SKaPa blir korrekt.
Den automatiska överföringen av data från journal samt det systematiska
valideringsarbetet innebär att SKaPas data är av hög kvalitet och omfattar 100% av
patienterna från respektive deltagarorganisation. De valideringar och analyser som görs
regelbundet visar att ”missing data” är nära 0.
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Rapporter från SKaPA
SKaPa publicerar ett flertal rapporter:
• Årsrapporten vänder sig till en bred publik av myndigheter och organisationer,
vårdgivare, behandlare, forskare, utbildning och media. Syftet med årsrapporten
är att bland annat väcka intresse, utgöra kunskapsstöd, förmedla kunskap,
identifiera trender och visa på SKaPas möjligheter.
• Underlag för odontologiskt bokslut vars målgrupp är ledningsansvariga och som
syftar att via en öppen redovisning på enhetsnivå ge deltagande organisationer
och användare möjlighet att spegla sin verksamhet i förhållande till övriga landet
samt att utforma ett eget odontologiskt bokslut.
• Rapporter i SKaPas rapportportal som ger deltagande organisationer och kliniker
information och stöd för att följa upp långsiktiga trender i syfte att utveckla
vården på både organisations- och kliniknivå.
• Vården i siffror som vänder sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård
inklusive tandvård. Syftet är att leverera data för att nå målgrupper utanför
professionen och bidra till transparens och öppna jämförelser.
En referensgrupp för frågor om utveckling av informationskvaliteten samt utveckling
bildades 2014. Gruppens sammansättning varierar över tid beroende på vilka frågor
som hanteras. Två representanter (IT-kompetens och odontologisk kompetens) från
deltagarorganisationer som använder journalsystemen Lifecare Dental, T4, Carita och
FRENDA deltar. Representanter för journalleverantörer kommer att kallas till vissa
möten.
Utvecklingsarbetet inkluderar bland annat frågor om att tillföra nya åtgärder som inte
ingår i TLV:s kodsystem och att initiera diskussioner om hur svensk tandvård
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registrerar vissa sjukdomsparametrar. Områden som diskuterats är uppföljning av
erosioner, rotytekaries och avstannad karies och en utveckling på dessa områden
kommer att kräva nationell konsensus. Validering är en annan viktig fråga som
referensgruppen diskuterar.
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