
Graviditetsregistret  
– Tre kvalitetsregister går 
ihop till ett under 2013 

Det här händer 
För att bättre kunna spegla vårdkedjan mödrahälsovård - fosterdiagnostik – 

förlossning har Mödrahälsovårdsregistret (MHV), Fosterdiagnostikregistret (PNQf), 

samt det Obstetriska registret PNQo gått samman till ett gemensamt kvalitetsregister.  

Nytt namn blir Graviditetsregistret, www.graviditetsregistret.se.   

 

Olof Stephansson vid Karolinska Universitetssjukhuset och Visby Lasarett är utsedd 

till registerhållare och registret har Karolinska Universitetssjukhuset som 

personuppgiftsansvarig myndighet. QRC Stockholm och UCR i Uppsala kommer att 

vara Graviditetsregistrets registercentrum. Sammanslagningen av registren har skett i 

nära samarbete med SKL, SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet.  

 

De tidigare självständiga registren kommer ersättas av arbetsgrupper inom 

mödrahälsovård, fosterdiagnostik respektive förlossningsvård, ledda av Kerstin 

Petersson (MHV), Peter Conner (PNQf) och Ulf Högberg (PNQo). I 

Graviditetsregistrets styrgrupp finns förutom registerhållare och arbetsgruppernas 

ordförande en representant för varje arbetsgrupp (Helena Fadl, Peter Malcus och Lars 

Ladfors), en representant för SFOG (Harald Almström) och en representant för 

Svenska Barnmorskeförbundet (Ingela Wiklund). 

 

 
 

Harald Almström, Peter Conner Olof Stephansson, Ulf Högberg och Lars Ladfors 

Ingela Wiklund, Helena Fadl och Kerstin Petersson. Peter Malcus saknas på bilden. 

 

http://www.graviditetsregistret.se/


Arbetet med inmatning av data i Mödrahälsovårdsregistret och 

Fosterdiagnostikregistret kommer att fortsätta som tidigare. På sikt kommer vi i 

största möjliga mån ersätta webbinmatning med överföring av data från 

journalsystemen Obstetrix, Partus och Cosmic Birth. Arbetet med journalsystemen 

har nu påbörjats i Stockholm och på Gotland för att sedan omfatta hela Sverige. 

Vi kommer under första delen av 2013 upphandla en IT-applikation för 

Graviditetsregistret och därefter arbeta med informatik för att standardisera variabler, 

ta fram kvalitetsindikatorer, kvalitetsförbättringssystem och årsrapport. Vi vet att vi 

måste uppdatera våra journaler (MHV1-2 liksom FV 1-2) och ser gärna att 

Graviditetsregistret samordnar arbetet och aktivt inhämtar önskemål och synpunkter 

från verksamheterna, arbetsgrupper, professionerna och Socialstyrelsen.  

I nuläget finns det möjlighet att efter godkänd etikprövning få ta del av 

avidentifierade data från mödrahälsovård och fosterdiagnostik för forskningsprojekt. 

Det bästa är att först kontakta någon inom styrgruppen för att diskutera 

forskningsprojektet och sedan skicka en skriftlig förfrågan till Graviditetsregistret 

registerhallare@graviditetsregistret.se. 

Följ gärna vårt arbete på vår nya webbplats www.graviditetsregistret.se som vi 

kontinuerligt uppdaterar och kontakta gärna mig om du har synpunkter eller vill vara 

med i vårt viktiga kvalitetsarbete. 

Olof Stephansson, docent, överläkare 

olof.stephansson@ki.se 
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