
 

Kvalitetsregister inom neonatalvården 

För att förbättra och säkerställa kvaliteten inom hälso- och sjukvården samlar vi in uppgifter om ditt 

barn i kvalitetsregister. Detta görs fortlöpande och är en naturlig del av vården. Syftet med 

insamlandet är att förbättra vården för ditt barn.  

De register som är aktuella för ditt barn under nyföddhetsperioden är: SWEDROP (Svenskt nationellt 

register för prematuritetsretinopati) www.swedrop.se där samlas uppgifter in om utvecklingen av 

ditt barns ögon.  

Det finns också ett nationellt register som samlar in neonataldata från ditt barns tid på 

neonatalenheten som heter Svenska Neonatala kvalitetsregistret (SNQ) Där samlas uppgifter in om 

ditt barn som t.ex. vikt, längd, huvudomfång med mera. 

Ditt barn har rätt att slippa bli registrerad och kan få sina redan insamlade uppgifter borttagna utan 

att det påverkar ditt barns vanliga vård. Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som har 

registrerats om dig (registerutdrag). Detta gör du genom att gå in på SNQ hemsida  www.snq.se  

Journaluppgifter som registreras  

Vissa av ditt barns journaluppgifter överförs till forskningsdatabaserna som t.ex om det tillstött 

några komplikationer under graviditeten och om ditt barns tillstånd, behandling och eventuella 

diagnoser. För de barn som har omfattande vård under nyföddhetsperioden förs även uppgifter in 

som rör uppföljande återbesök. Allt detta görs för att säkra bästa möjliga vård för både ditt barn och 

framtida för tidigt födda barn. 

Sekretess  

Dessa register stöds av Sveriges kommuner och landsting och omfattas av samma sekretess lagar 

som journallagen. Datasäkerheten har utformats i enlighet med patientdatalagen och 

Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se föreskrifter. Databaserna har ett avancerat 

åtkomstskydd. 

Registerdata för forskning 

För att kunna förbättra vården används ibland de inmatade uppgifterna från kvalitetsregister för att 

sammanställa vården i syfte att förbättra den men detta görs först efter noga övervägande och ett 

http://www.swedrop.se/
http://www.snq.se/
http://www.imy.se/


tillstånd från Etikprövningsmyndigheten. I vissa fall samkör man olika register men det rör sig alltid 

om sammanställningar på gruppnivå där ingen enskild individ kan identifieras.  

Frivillighet 

Om du accepterar att ditt barns uppgifter sparas i kvalitetsregister behöver du inte göra någonting 

men om du däremot inte vill att ditt barns uppgifter skall registreras  kontaktar du din läkare som 

ombesörjer att det inte dokumenteras några uppgifter på dig och/eller ditt barn.  

Detta beslut påverkar givetvis inte din eller ditt barns fortsatta vård. Du har även rätt att få ta del av 

de uppgifter som registrerats i de olika kvalitetsregistren.  

 

 

 

 

 


