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Databeställningar för covid-19 

Databeställningar som gäller forskning om covid-19 ges förtur.  

 

Etikprövningsmyndigheten har beslutat om förturshantering vad gäller covid-19 

forskningsprojekt. De forskningsprojekt som ges förtur av EPM kommer också 

ges förtur hos Socialstyrelsen. I övrigt prövas utlämnandet enligt rådande 

regelverk och praxis. 

 

Gör beställningen precis som vanligt, enligt våra instruktioner. Finns ordet 

covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer 

in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så 

snart du fått ditt ärendenummer.  

 

Statistikbeställningar hanteras också med förtur om de rör covid-19.  

 

Åtkomst till data  

Patientregistret kommer göras tillgängligt för utlämnanden för forskningsprojekt 

och statistikbeställningar redan en eller två månader efter referensmånaden. De 

data som görs tillgängliga kommer delvis vara ofullständiga, framför allt 

kommer det med hög sannolikhet att saknas diagnoskoder för delar av 

materialet. Regionala skillnader avseende kvalitet kommer därför att finnas i de 

data som görs tillgängliga. Fullständiga data i patientregistret beräknas finnas tre 

månader efter rapporterad period. 

 

Dödsorsaksintyg för dödsfall som är relaterade till covid-19 kommer kodas med 

förtur, så att data om sådana dödsfall kommer vara tillgängliga cirka fyra veckor 

efter dödsfallet. 

 

 Läkemedelsregistret kommer ha samma tillgänglighet som idag, det vill 

säga en månad efter referensmånaden.  

 Cancerregistret har samma tillgänglighet som idag, det vill säga på 

årsbasis. 

 Medicinska födelseregistret kommer också ha samma tillgänglighet som 

idag, det vill säga årsbasis. 
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Den snabbare tillgången på data från patientregistret och dödsorsaksregistret är i 

första hand avsedd för beställningar som avser projekt som rör covid-19.  

 

För frågor om beställningar, kontakta registerservice@socialstyrelsen.se. Gör 

din beställning på https://bestalladata.socialstyrelsen.se/.  

 

Läs mer om kodning av covid-19,  

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-

koder/icd-10/.  

 

Läs mer om Socialstyrelsens roll och uppdrag i arbetet kring covid-19, 

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/.  
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