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SVENSKA MAKULAREGISTRET, MANUAL
INLEDNING
Syfte
Makularegistrets syfte är att få en enhetlig nationell uppföljning, kvalitetssäkring och
utvärdering av behandling vid chorioidal kärlnybildning, CNV, i makula (gula fläcken).
Bakgrund
CNV (kärlnybildningar i åderhinnan) är den vanligaste orsaken till uttalad
synnedsättning hos personer över 50 år i västvärlden. Den ögonsjukdom där CNV
oftast förekommer är den våta formen av åldersförändringar i makula, AMD (Age
related Macula Degeneration)
År 2000 introducerades fotodynamisk terapi med Visudyne, PDT, i Sverige för
behandling av CNV vid AMD. Mot denna bakgrund startade Makularegistret år 2003.
Under 2006 och 2007 har nya behandlingsmetoder i form av intraokulära injektioner
av kärltillväxthämmare (anti-VEGF-behandling) börjat användas. Behandlingarna är
resurskrävande och kostsamma. Det är därför angeläget med en enhetlig uppföljning
och utvärdering av behandlingsresultaten.
Registret är ett utfallsregister som ger medicinska mått på behandlingen, men även
mått på patientens subjektiva upplevelse av behandlingsresultatet. Det ger också
möjlighet att se om vissa parametrar eventuellt påverkar behandlingsresultatet och
därmed möjlighet att ändra behandlingsindikationerna.
Alla patienter som ges behandling för maculadegeneration registreras i registret
såväl initialt som vid varje återbesök. Särskilt viktigt är det att man har noggranna
visusuppgifter vid ursprungsbesöket, vid besök efter 3 månader och efter 12
månader.
Variabler
Registrets viktigaste variabler är diagnos, kön, ålder, symptomduration, synskärpa,
närsynskärpa, typ av kärlmembran, läge av membranet, typ av behandling,
biverkningar, subjektivt upplevt behandlingsresultat.
Användarmöte
Återföring av data till deltagande kliniker sker vid Makularegistrets användarmöte 2
ggr per år. Vid dessa möten sker presentation av resultaten och diskussion kring
dessa. Makularegistret samlar in och lagrar information över behandlingar av
sjukdomar som berör makula. Registret ligger till grund för kvalitetsuppföljningar och
statistik inom området.
Under 2008 startade ett nytt webbaserat Makularegistret som inkluderar samtliga i
nuläget kända behandlingar samt uppföljning av dess eventuella biverkningar och
komplikationer. Uppföljningen av den subjektiva upplevelsen via enkät är inte inlagd i
den första versionen men planeras för framtiden. Från 2016 registreras remissdatum
för att följa tillgänglighet till behandling. Inkluderat i registreringen blev då också
behandlingsregim och kontrollintervall.
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VARIABELLISTA FÖR URSPRUNGSBESÖK
Obligatoriska variabler markerade med *
1. Personnummer*. Patientens personnummer enligt befolkningsregistret
används i registret, och genererar patientens ålder och kön i registret.
Personnummer kan skrivas in med 10 tecken utan bindestreck, format
ÅÅMMDD9999 alternativt 11 tecken med bindestreck, format ÅÅMMDD-9999.
2. Patientens för- och efternamn*. Patientens förnamn och efternamn och
länskod fylls i automatiskt vid sökning via befolkningsregistret. Gör till en vana
att använda kopplingen till Befolkningsregistret, vilket minimerar risk för
felaktigheter i patientlistan.
3. Länskod. Om sökning sker via befolkningsregistret fylls variabeln i per
automatik Fyll i länskod för det län som patienten mantalsskrivningsort tillhör.
Länskod eller regionkod är en tvåsiffrig kod för län i Sverige. Koden utgör de
två första siffrorna i kommunernas kod. För ej mantalsskriven i Sverige, kod
99. Se bilaga 1 för länskoder.
4. Datum för ursprungsbesök*. Datum för besök då diagnos som ingår i
Makularegistret ställs och beslut om behandling tas.
5. Ankomstdatum för remiss/första kontakt
Datum när remissen gällande misstanke om diagnoser som ingår i
Makularegistret ankom till kliniken. Om ej remiss eller remiss gällande annan
frågeställning, registrera den dag då misstanke om diagnos som ingår i
Makularegistret uppstod. Samma gäller när patienten själv tar kontakt eller
diagnos misstänkts vid planerat besök för annan ögonsjukdom.
6. Symptomduration*. Avser den tidsrymd som patienten har haft besvär med
den aktuella registrerade ögonsjukdomen. Alternativen är:
0-<2 mån
2-< 4 mån
4-6 mån
> 6mån.
7. ETDRS aktuellt öga (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study). Metod att
mäta synskärpa för att eliminera felkällor i Snellen. Ange siffra >1-100.
Den som gör visusprövning enligt ETDRS uppmanas att räkna samman antal
bokstäver enligt ETDRS och bestämma motsvarande Snellen-ekvivalent,
d v s den sista rad patienten kan läsa minst 4 av 5 bokstäver på ETDRStavlan.
OBS! Om ETDRS-visusprövning görs på 2 m avstånd skall man lägga till
15 bokstäver om patienten har minst 20 bokstäver rätt. Om patienten ser
färre än 20 bokstäver pröva även på 1 m avstånd.
Den som provar visus enligt ETDRS på 4 m avstånd ska göra enligt ovan
men i stället för 15 bokstäver lägga till 30 bokstäver. Maxvärdet för
ETDRS är 85 på 2 meter och 100 för 4 meter.
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8. Snellen aktuellt öga*. Avser synskärpa för aktuellt öga, enligt
decimalsystemet. Anges från Amauros, P, HR, 0,01, 0,02, 0,025, 0,03, 0,04,
0,05, 0,06, 0,08, 0,1, 0,13, 0,16, 0,2, 0,25, 0,3, 0,31, 0,4, 0,5, 0,6, 0,62, 0,7,
0,77, 0,8, 0,9 och 1.0.
Den som bara prövar med Snellentavla fyller endast i Snellenvärden.
Godkänd rad mätt på Snellentavlan är rad med högst 2 fel. Exempelvis 0,4
med 2 fel räknas som 0,4 men 0,4 med 3 fel räknas som 0,3.
Om Snellen ej utförts, registrera ”ej utfört”.

9. Närvisus aktuellt öga*. Ange värde i punkter exempelvis 18p för aktuellt öga.
Alternativ finns mellan 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p 12p, 14p, 18p, 24 p, samt ”ej
24p”. Klarar patienten endast enstaka ord 24 p noteras detta som ”ej 24 p”.
Normalt lästillägg är (= add +3).
Om närvisus ej utförts, registrera ”ej utfört”.
10. Diagnos för aktuellt öga*. Välj bland alternativa diagnoser:
- AMD (membran utan säker annan genes hos patient som är minst 50 år gammal).
Till AMD räknas också PCV (polypoidal choroidovaskulopati) och RAP (retinal
angiomatös proliferation)).

- Myopi (minst - 6 D sfärisk ekvivalent).
- Inflammation
- Angioid streaks
- Trauma
- Idiopatisk
- CSCR (behandling av själva sjukdomen)
- MacTel (kärlnybildning till följd av Maculära telangiektasier typ 2)
- Annan
Om alternativet ”annan” väljs, specificera diagnosen i nästa ruta.
11. Diagnos, specificera. Vid val av alternativet ”annan”, specificera i fri text
vilken annan diagnos som föreligger. Fritextfältet innehåller 42 tecken. Om
man har kryssat i rutan för ”annan diagnos” godkänns inte indata förrän man
har fyllt i något i fritextrutan.
12. Tidigare behandling för maculadegeneration*. Ange om patienten tidigare
har behandlats för sjukdomen. Följande svarsalternativ finns:
- Ja
- Nej
- Okänt
13. Tidigare behandling, specificera*. Specificera typ av tidigare behandling
som patienten fått. Välj ett av följande svarsalternativ:
- Lucentis
- Avastin
- Eylea
- Laser
- PDT
- Annan
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14. Annan, specificera. Vid val av alternativet ”annan”, specificera i fri text vilken
annan behandling som föreligger. Fritextfältet innehåller 42 tecken. Om man har
kryssat i rutan för ”annan behandling” godkänns inte indata förrän man har fyllt i
något i fritextrutan.
15. Lokalisation*. Ange exakt lokalisation av membran/svullnad i makula. Välj ett av
följande svarsalternativ:
- subfoveal
- juxtafoveal
- extrafoveal
- går ej att avgöra
Subfovealt membran engagerar absoluta centrum av makula.
Juxtafovealt membran definieras i makularegistret som ett membran som ligger
högst 300  från foveas centrum, d v s så centralt att man med konventionell
laserbehandling skulle komma innanför kapillärfria zonen.
Extrafovealt membran ligger mer är 300  från foveas centrum.
16. Membrantyp*. Bedöm vilken typ av membran som föreligger. Välj ett av följande
svarsalternativ:
- 100 % ockult
- 1-49 % klassiskt
- 50-100 % klassiskt
- RAP (retinal angiomatös proliferation
- PCV (polypoidal choroidovaskulopati)
- går ej att avgöra
15. CNV på andra ögat. Avser om patienten har en kärlnybildning även på andra
ögat. Välj ett av följande svarsalternativ
- Ja
- Nej
- Vet ej
16. Snellen på andra ögat.
Avser synskärpa för aktuellt öga, enligt decimalsystemet. Anges från Amauros,
P, HR, 0,01, 0,02, 0,025, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1, 0,13, 0,16, 0,2, 0,25,
0,3, 0,31, 0,4, 0,5, 0,6, 0,62, 0,7, 0,77, 0,8, 0,9 och 1.0.
Den som bara prövar med Snellentavla fyller endast i Snellenvärden. Godkänd
rad mätt på Snellentavlan är rad med högst 2 fel. Exempelvis 0,4 med 2 fel
räknas som 0,4 men 0,4 med 3 fel räknas som 0,3.
Om Snellen ej utförts, registrera ”ej utfört”.

17. Typ av behandling*. Ett eller flera val kan registreras.
Svarsalternativen är; Ingen, Lucentis, Avastin, Eylea, PDT, Laser, Triamcinolon,
Macugen och annan behandling. Vid val av ingen behandling släcks övriga
alternativ ner (gråmarkeras).
Vid val av annan behandling specificeras vad i nästa variabel.
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18. Annan behandling. Specificera i fri text vilken annan typ av behandling som har
getts. OBS! Om man har bockat i rutan för ”annan behandling” godkänns inte
indata förrän man har fyllt i något i fritextrutan.
19. Behandlingsregim. Följande svarsalternativ:
- PRN (Pro re nata dvs. vid behovsbehandling)
- Treat & Extend
- Fast regim
- Annan
- Ej aktuellt
Det finns möjlighet att välja alternativet ej aktuellt. Då kryssar man i rutan ”ej
aktuellt”.
Avsikten är att registrera den behandlingsregim som är tänkt till nästa besök. Om
de första injektionerna ges som laddningsdos fyll i den regim som är tänkt att
gälla därefter.
20. Kontrollintervall*. Planerat intervall till nästa besök/behandling i antal veckor.
Vid registrering av variabeln så sker en uträkning av vilket datum det blir.
21. Kommentarer. Fritt textfält med 1000 tecken för övrigt värt att kommentera som
är kraftigt synnedsättande (och bör noteras för att tolka registerdata på ett korrekt
sätt).

VARIABELLISTA FÖR ÅTERBESÖK
1. ETDRS aktuellt öga (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study). Metod att
mäta synskärpa för att eliminera felkällor i Snellen. Ange siffra >1-100.
Den som gör visusprövning enligt ETDRS uppmanas att räkna samman antal
bokstäver enligt ETDRS och bestämma motsvarande Snellen-ekvivalent,
d v s den sista rad patienten kan läsa minst 4 av 5 bokstäver på ETDRS-tavlan.
OBS! Om ETDRS-visusprövning görs på 2 m avstånd skall man lägga till 15
bokstäver om patienten har minst 20 bokstäver rätt. Om patienten ser färre
än 20 bokstäver pröva även på 1 m avstånd.
Den som provar visus enligt ETDRS på 4 m avstånd ska göra enligt ovan
men i stället för 15 bokstäver lägga till 30 bokstäver. Maxvärdet för ETDRS
är 85 på 2 meter och 100 för 4 meter.
2. Snellen aktuellt öga*.
Avser synskärpa för aktuellt öga, enligt decimalsystemet. Anges från Amauros, P,
HR, 0,01, 0,02, 0,025, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1, 0,13, 0,16, 0,2, 0,25, 0,3,
0,31, 0,4, 0,5, 0,6, 0,62, 0,7, 0,77, 0,8, 0,9 och 1.0.
Den som bara prövar med Snellentavla fyller endast i Snellenvärden. Godkänd rad
mätt på Snellentavlan är rad med högst 2 fel. Exempelvis 0,4 med 2 fel räknas som
0,4 men 0,4 med 3 fel räknas som 0,3.
Om Snellen ej utförts, registrera ”ej utfört”.
3. Närvisus aktuellt öga*
Ange värde i punkter exempelvis 18p för aktuellt öga. Alternativ finns mellan 4p, 5p,
6p, 7p, 8p, 9p, 10p 12p, 14p, 18p, 24 p, samt ”ej 24p”. Klarar patienten endast
enstaka ord 24 p noteras detta som ”ej 24 p”.
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Normalt lästillägg är (= add +3).
Om närvisus ej utförts, registrera ”ej utfört”.
4. Snellen andra ögat. Avser synskärpa för andra ögat, enligt decimalsystemet.
Anges från Amauros, P, HR, 0,01, 0,02, 0,025, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1, 0,13,
0,16, 0,2, 0,25, 0,3, 0,31, 0,4, 0,5, 0,6, 0,62, 0,7, 0,77, 0,8, 0,9 och 1.0.
Den som bara prövar med Snellentavla fyller endast i Snellenvärden. Godkänd rad
mätt på Snellentavlan är rad med högst 2 fel. Exempelvis 0,4 med 2 fel räknas som
0,4 men 0,4 med 3 fel räknas som 0,3.
Om Snellen ej utförts, registrera ”ej utfört”.
5. Typ av behandling*. Ett eller flera val kan registreras.
Svarsalternativen är; Ingen, Lucentis, Avastin, Eylea, PDT, Laser, Triamcinolon,
Macugen och annan behandling. Vid val av ingen behandling släcks övriga alternativ
ner (gråmarkeras).
Vid val av annan behandling specificeras vad i nästa variabel.
6. Annan behandling. Specificera i fri text vilken annan typ av behandling som har
getts. OBS! Om man har bockat i rutan för ”annan behandling” godkänns inte indata
förrän man har fyllt i något i fritextrutan.
7. Om ej behandling orsak: Är ifyllbar om ingen behandling har valts under typ av
behandling. Ange orsaken till varför patienten ej blev behandlad. Välj bland följande
alternativ:
- Avvaktar – ej behandlingsindikation
- Avvaktar - infektion/annan medicinsk orsak
- Avslutad - stabil
- Avslutad - lågt visus
- Avslutad - patientens önskan
- Avslutad - biverkan till behandling
- Avslutad - avliden
- Annan orsak
Vad avses med stabil respektive lågt visus?
Stabil: lugnt, patienten har ej behövt behandling de senaste 6 mån.
Lågt visus: så lågt visus att man bedömer att patienten inte har nytta av ytterligare
behandling.
Annan orsak. Om inget alternativ passar kan orsaken specificeras i fri text (42
tecken). Om man har valt ”annan orsak” godkänns inte indata förrän man har fyllt i
något i fritextrutan.
8. Behandlingsregim. Följande svarsalternativ:
- PRN (Pro re nata dvs. vid behovsbehandling)
- Treat & Extend
- Fast regim
- Annan
Det finns möjlighet att välja alternativet ej aktuellt. Då kryssar man i rutan ”ej
aktuellt”. Avsikten är att registrera den behandlingsregim som är tänkt till nästa
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besök. Om de första injektionerna ges som laddningsdos fyll i den regim som är
tänkt att gälla därefter.
9. Kontrollintervall*
Planerat intervall till nästa besök/behandling i antal veckor. Vid registrering av
variabeln så sker en uträkning av vilket datum det blir.
10. Biverkningar i samband med eller efter föregående besök*.
Avser biverkningar till den behandling som ges för sjukdomen. Fyll i biverkningar
som uppstått från förra besökstillfället till dagens besök.
Flera alternativ är valbara: Inga (av dessa), ryggvärk, fototoxisk, uveit,
endoftalmit, katarakt, amotio, retinalruptur, glaskroppsblödning, rift i
pigmentepitel, behandlingskrävande tryckstegring, korneala komplikationer och
misstänkt systembiverkan, anmält till LV.
Endoftalmit bör definieras såsom antingen odlingsverifierad endoftalmit eller
kliniskt tillstånd, som bedöms och handläggs såsom en endoftalmit.
Uveit = inre retning, som föranleder behandling med steroider.
Följande biverkningar kan endast registreras en gång per öga: endoftalmit,
katarakt, amotio och rift i pigmentepitel.

11. Biverkning, specificera. Hör ihop med ovanstående variabel. Om valet annat
väljs blir denna variabel aktiv och det blir möjligt att specificera i fri text vad
biverkningen rör sig om (42 tecken). OBS! Om man har bockat i rutan ”annat” på
variabel ”biverkning” blir det obligatoriskt att skriva något i rutan.
12. Kommentarer. (t.ex. övrigt som kraftigt sätter ner synen) Fritt textfält med
1000 tecken för övrigt värt att kommentera som är kraftigt synnedsättande (och bör
noteras för att tolka registerdata).
Länskoder (regionkoder) inom
Sverige
01 - Stockholms län
03 - Uppsala län
04 - Södermanlands län
05 - Östergötlands län
06 - Jönköpings län
07 - Kronobergs län
08 - Kalmar län
09 - Gotlands län
10 - Blekinge län
12 - Skåne län

13 - Hallands län
14 - Västra Götalands län
17 - Värmlands län
18 - Örebro län
19 - Västmanlands län
20 - Dalarnas län
21 - Gävleborgs län
22 - Västernorrlands län
23 - Jämtlands län
24 - Västerbottens län
25 - Norrbottens län
99 - Ej mantalsskriven i Sverige
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1. INLOGGNING
1.1 Länk till Makularegistret
När man ska registrera i Makularegistret tar följande länk Er direkt till RC Syds
inloggningsportal. I första hand ska inloggning ske via e-tjänstekort (SITHS-kort) till
registret. Man väljer om man vill logga in via e-tjänstekort eller personlig inloggning.
https://www.eyenetreg.se/PLP/Login Se bild.

Sätt i ditt e-tjänstekort, välj e-tjänstekortsinloggning, följ instruktionen för NetID, fyll i
legitimationskoden och klicka på ”Jag legitimerar mig”. Om du har flera inloggningar,
välj vilket register du vill registrera i. Om du vill ansöka om fler inloggningar, till annan
klinik eller annat register klicka på knappen ”+Lägg till Login”. För vidare instruktioner
se vår manual för e-tjänstekort; Stark autentisering i kvalitetsregister
Användning av e-tjänstekort (SITHS).
http://rcsyd.se/wp-content/uploads/2015/11/SITHS_PharosInstruktion_ver1.1.pdf
Vid val av personlig inloggning får du välja vilket register du önskar logga in i.

Fyll i kliniknamn, användarnamn och lösenord som Ni har fått från RC Syd
Karlskrona. Om Ni skulle glömma bort Ert användarnamn eller lösenord så är det
enklast att skicka e-post till rcsydkarlskrona@ltblekinge.se Då kommer vi att skicka
det till Er på angiven adress.
Om inloggningsuppgifterna är felaktiga visas sida ”Felaktig inloggning” med
information om att kontakta EyeNet Sweden. Om användaren är spärrad finns
information om det. Efter fem felaktiga inloggningar spärras användaren. Om
inloggningen är korrekt nollställs antalet felaktiga inloggningar i databasen och
registreringssidan visas med länkar till de olika sidorna.
Den första sidan i Makularegistret visar överst till höger vilken klinik och användare
som är inloggad.

Det finns sex flikar i registret: Registrering – Patientlista – Rapporter - Överför
patient – Trombosregister - Logga ut
Observera!
Om patienten redan finns i registret undvik att söka via Skatteverket ”Navet”
eftersom det kostar per slagning.
LATHUND/RIKTLINJER FÖR IFYLLANDE AV DATA.
Patientens väljs ur patientlista eller via söks via fältet för personnummer, vilket
ger en slagning mot Navet, Skatteverket. Alla myndigheter i samhället har rätt
att, mot avgift, erhålla uppgifter från folkbokföringen genom Navet
(Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till
samhället). Navets funktioner regleras av lagen (2001:182) och förordningen
(2001:589)om behandling av person-uppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet.
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1.2 Sök patient
Skriv in patientens personnummer (10 tecken utan bindestreck, format
ÅÅMMDD9999 alternativt 11 tecken med bindestreck, format ÅÅMMDD-9999) och
klicka på knappen ”Sök”.
Om patienten hittas i Befolkningsregistret fylls variablerna för- och efternamn samt
länskod i automatiskt. Om personnumret ej stämmer med Befolkningsregistret visas
”Felaktigt personnummer”.
Om patienten inte tidigare är registrerad tryck på ”registrera-knappen” Persondata
hämtas från befolkningsregistret.

Patienter som saknar svenskt personnummer eller reservnummer går ej att registrera
i Makularegistret.
1.3 Registrera patient
Sök patienten via patientlistan i första hand. Slagningar mot Skatteverket kostar per
slagning.
Skriv in patientens personnummer (10 tecken utan bindestreck, format
ÅÅMMDD9999 alternativt 11 tecken med bindestreck, format ÅÅMMDD-9999) och
klicka på knappen ”Sök”. Om patienten inte tidigare är registrerad tryck på
”registrera-knappen”
Patientens för- och efternamn skrivs in (länskod är inte obligatoriskt). Klicka på
knappen ”Registrera”. Persondata hämtas från befolkningsregistret.

Patienter som saknar svenskt personnummer eller reservnummer går ej att registrera
i Makularegistret
1.4 Ändra patientdata
Patienten för- och efternamn kan ändras om patienten tillhör kliniken. Slå in
patientens personnummer och tryck på SÖK. Utför ändringen och klicka på knappen
”Ändra”.
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1.5 Registrera besöksstatus
Dagens datum är default när du kommer in på registreringssidan, dvs. förvalt. Ändra
besöksdatum om besöket ej gäller dagens datum. Datumet som fylls i gäller båda
formulären (höger & vänster) och behöver endast fyllas i en gång om båda ögonen
registreras samtidigt.
Välj önskat öga genom att trycka på knappen ”Öppna för registrering”. Fyll i
variablerna i registret. Tryck på knappen ”Spara & godkänn”. Om andra ögat också
ska registreras, tryck på knappen ”Öppna för registrering” för det andra ögat. Nu
följer valt datum med även för denna registrering. För enskilda variabler läs
variabellistan som inleder hjälptexten.
OBS! Behandlas båda ögonen vid samma tillfälle registreras först det ena ögat, som
därefter sparas och godkänns. Därefter öppnar man andra ögat, genom att trycka på
knappen ”Öppna för registrering”, fyller i variablerna och sparar/godkänner även
denna registrering. Observera att datum inte skall ändras.
Om du har glömt att registrera ena ögat vid ett tidigare tillfälle, gå till besökslistan,
öppna besöket genom att trycka på ”visa” för det besöksdatum som skall
kompletteras, tryck på knappen ”Öppna registrering” fortsätt att registrera andra ögat.
För förklaring om hur varje variabel är avsedd att användas, se variabellistan.
Det är lättast att utgå från fliken registrering (istället för fliken patientlista) när man
ska registrera återbesök. Om dagens datum är korrekt kan man klicka på nytt besök
och öppna för registrering.
Efter registrera besök
Om patienten har gjort besöket vid annat datum, ändra datum först och klicka
därefter på nytt besök och öppna för registrering.

1.6 Hämta tidigare registrerade besöks status för visning/redigering
En rad i besökslistan presenterar ett ögonstatus. Om data för båda ögonen
registrerats vid samma besök, kommer det att generera två rader i listan.
Klicka på länken ”Visa” på den önskade raden.
Formuläret för aktuellt öga öppnas. Om besöket även innehåller status för andra
ögat, visas andra ögats värden i formuläret bredvid. Detta formulär är stängt oavsett
om ögats status är godkänt eller ej (eftersom det inte valdes från listan).
Om valt status är godkänt kan formuläret öppnas genom ”Öppna för registrering”.
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1.7 Ändra besöksdatum
Om besöksdatum skall ändras gå via patientlistan eller ”Sök patient”. Öppna besöket
genom att klicka på ”Visa”. Öppna ett besök genom att bocka i kryssrutan ”Öppna för
registrering”
Ändra besöksdatum och spara genom att klicka på ”SPARA & GODKÄNN”. Om det
finns registrering för både höger och vänster öga ändras besöksdatum för båda
status oavsett vilket som öppnas

2. PATIENTLISTA
2.1 Välj patient
När patientlistan visas innehåller den patienter som i databasen tillhör eller har tillhört
kliniken. Listan visar en patient per rad. När sidan visas är listan sorterad på
personnummer med de äldsta först. På patientlistan visas totalt antal patienter för
kliniken (även överflyttade). Även totalt antal ögon finns redovisade. Klicka på länken
”Visa” för att öppna sidan med vald patients data.
2.2 Filtrera patientlistan
Filtrera patientlistan genom att skriva in hela eller delar av patientens personnummer.
Format att välja på om hela skrivs in ÅÅMMDD9999 eller ÅÅMMDD-9999.
Filtrera listan genom att skriva in hela eller delar av patientens efternamn.
Filtrera listan på fr.o.m. datum genom att skriva in ett startdatum. Inskrivet datum
gäller samtliga datumkolumner (om minst en kolumn uppfyller värdet visas raden).
Filtrera listan på t.o.m. datum genom att skriva in ett slutdatum. Inskrivet datum gäller
samtliga datumkolumner (om minst en kolumn uppfyller värdet visas raden).
Klicka på knappen ”Sök” när all önskad filtrering är inskriven. Det går också att
använda ENTER.
2.3 Sortera patientlistan
Om man vill sortera patientlistan annorlunda än efter personnummer klickar man på
rubriken för den kolumn som listan ska sorteras efter, ex patientens namn.
Klicka en gång till på samma kolumn för att byta sorteringsordning.
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2.4 Sök ej godkända besök
Patienter som har ej godkända besök kan sökas i registret. Klicka på knappen ”Visa
ej godkända”. Gör det till en god vana att söka ej godkända besök för att färdigställa
besöket så att fullständiga registreringar kommer med i Makularegistret.

2.5 Avlidna patienter
Avlidna patienter sorteras ej bort ur kvalitetsregistret utan blir sorterade i tabell för ej
aktiva patienter.

3. BESÖKSLISTA
Patientens samtliga status finns samlade i en besökslista. På besökslistan visas
besöksdatum, öga, besökstyp, behandling, klinik och godkänt status. I kolumnen för
behandling visas hur många behandlingar som gjorts för höger respektive vänster
öga. Besökslistan kan döljas vid registrering för att hela formuläret ska få plats på
skärmen. Knappen heter EXPANDERA/VISA BESÖKSLISTA respektive DÖLJ
BEÖKSLISTA och ligger till höger på statusraden för registrering.
3.1 Sortera besökslistan
Besökslistan är sorterad efter senaste gjorda registrerade besöksstatus. Om Du vill
sortera på höger/vänster, besökstyp eller besöksdatum(med första besöket överst)
klickar man på kolumnrubriken för att byta sorteringsordning.

4. ÖVERFÖR PATIENT
Om patient som tidigare behandlats av en klinik byter vårdgivare kan man i
Makularegistret byta kliniktillhörighet. Detta görs av den klinik som patienten tillhör
enligt registret. Kliniken överför patienten till den som har tagit över ansvaret för
patientens behandling.
4.1 Flytta patient till annan klinik
Öppna fliken ”Övertag av patient”. Skriv in patientens fullständiga personnummer (10
tecken utan bindestreck, format ÅÅMMDD9999 alternativt 11 tecken med
bindestreck) och klicka på knappen ”Hämta”. Felmeddelande fås om personnumret
inte är korrekt och om patienten inte tillhör aktuell klinik.
Välj önskad klinik ur listan med inlagda kliniker i databasen och klicka på knappen
”Överför”.
Ett meddelande visas om att patienten nu tillhör den nya kliniken.
Observera att funktionen endast kan utföras av den klinik som patienten tillhör enligt
Makularegistret, dvs. där det finns registrerade besök på patienten.
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5. INFORMATION OM EJ AKTIVA/VILANDE PATIENTER
Om användaren för variabeln ”Om ej behandlad” väljer NÅGOT ANNAT
ALTERNATIV ÄN ” Avvaktar – odefinierat” eller ”Avvaktar – infektion/annan
medicinsk orsak” eller ”Annan orsak” eller Avliden blir patienten registrerad som
inaktiv, patienten är vilande.
Om patienten är vilande så ser man det under patientens namn.
NYTT BESÖK-knappen inaktiveras om patienten är vilande. Användaren kan inte
registrera nytt status på något öga om patienten är vilande. För att ändra i befintligt
status eller registrera nytt status måste patienten först aktiveras. Det finns endast en
checkbox för att aktivera patient. Ta bort bocken i checkboxen och klicka på ÄNDRAknappen.
En varning visas när man hämtar en vilande patient. ”Nytt besök”-knappen aktiveras
återigen när patienten aktiveras.
Om användaren väljer Avliden kommer patienten att registreras som avliden och
denna information kommer att visas i patientrutan.
Om användaren registrerat avliden felaktigt - kan aktuellt status öppnas och ändra
avliden till något annat alternativ och patienten kommer inte att vara registrerad som
avliden längre.
OBS! Registrera patienten som vilande först när båda ögon är färdigbehandlade. I
avvaktan på att andra ögat ska färdigbehandlas är det lämpligt att välja alternativet
avvaktat odefinierat.

6. FUNKTION FÖR ATT TA BORT PATIENT
Generellt ska inga patienter ska tas bort ur Makularegistret. Endast patienter som
ansöker om att få bli borttagna eller om användaren har registrerat av misstag. Välj
aktuell patient i patientlista och ha den aktiv på sidan. Överst till höger (bredvid
ÄNDRA) finns en knapp för att TA BORT PATIENT. Klicka på knappen.
Ett varningsmeddelande visas innan patienten borttagning sker. ”Varning! Det finns
besök registrerade på denna patient. Vill Du verkligen ta bort patienten? Observera
att man får registrera om alla besök vid felaktigt borttagen patient. Denna funktion
skall användas sparsamt och med stor eftertanke. Borttagning av patient loggas i
registret.

7. FUNKTION FÖR ATT TA BORT BESÖK
Användaren kan ta bort felaktigt registrerat status/besök. Välj aktuell patient, välj
aktuellt status (datum och aktuellt öga). Klicka på knappen TA BORT. Ett
varningsmeddelande visas innan status/besök tas bort. ”Varning! Vill Du verkligen ta
bort status för höger öga?
Om endast en registrering finns på besöket tas även besöket bort.
Borttagning av status och besök i registret loggas.

8. SESSIONENS UPPHÖRANDE
8.1 Logga ut
Logga ut genom att klicka på länken ”Logga ut”.
Följande sida visas när användaren har loggat ut. På denna sida finns en länk till
förnyad inloggning.
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8.2 Sessionen upphör
Om användaren varit inaktiv en längre tid än den konfigurerade sessionstiden,
kommer användaren automatiskt att loggas ut. En sida visar att sessionstiden var
passerad med länk till förnyad inloggning.
Med inaktiv menas att användaren inte har interagerat med sidan så att servern
anropats. Om användaren fyller i variabler anropas inte servern och användaren är
ur det perspektivet inaktiv. När användaren klickar på knappar eller länkar kommer
sessionstiden att förnyas. Ta därför som vana att spara inmatad data med jämna
mellanrum och framförallt om man påbörjat annat arbete eller pausar.

9. TROMBOSREGISTRET
Det finns en övergång direkt från Makularegistret till trombosregistret. Från
trombosregistret kan du komma tillbaka till Makularegistret genom att välja mellan
externa länkar. Funktion kräver att du loggar in via RC Syds inloggningingsportal.

Variablerna i trombos skiljer sig något från Makularegistret. För variabler i
trombosmodulen se separat manual för Trombosregistret.
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10. RAPPORTER AV UTDATA
I Makularegistret finns sammanställda rapporter för olika ändamål För uttag av utdata
gå in på sidan om rapporter.

10.1 Kör rapport
Funktionen finns under fliken ”Rapporter”.

Standardrapport 1
Basutfall: Demografiska data, diagnos, antal givna behandlingar
(injektioner/laser/PDT) samt inrapporterade biverkningar.
Standardrapport 2
Behandlingsresultat: Antal patienter, ögon, behandlingar och besök.
Symptomduration, Synutveckling över tid för avstånds och närvisus. Procentuell
fördelning av antalet patienter som försämrats, stabiliserats eller förbättrats. Antal
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givna injektioner/patient under angiven tidsperiod.
Standardrapport 3
Behandlingar: Antal behandlingar (medelvärde) under år 1-2-3. Jämförelse kan göras
mellan kliniken data och den totala databasen (riket).
Rapportparametrar
När Du har valt rapport 1-3 kommer följande bild där upp där aktuella
rapportparametrar väljs.

Välj tidsperiod för rapporten genom att fylla i år, månad och dag (åååå-mm-dd).
Välj kön, åldersgrupp och diagnos. Om Du glömmer att göra de val som krävs ges en
påminnelse till höger över vilka val du måste göra.
Kör rapporten genom att klicka på avsedd ruta nedtill till höger. En rapport börjar
arbetas fram och utvalda data selekteras ur databasen. Rapporten erhålls som PDFfil och kan skrivas ut. Om valet gäller en längre tidsperiod rekommenderas att
beställa rapporten, som sänds ut till användaren via e-post.
Rapport 4 Öppna jämförelser
Ytterligare en rapport finns inlagd som används till Öppna Jämförelser. Rapporten
visar - antal patienter som förbättras 1 rad på syntavla eller mer efter 12 mån
behandling. Rapporten kan köras för ett år i taget.
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Rapport 5 Exportera databas
Användare kan exportera den lokala databasen för sin egen enhet. Kliniken är
förvald, ange tidsperiod och exportera data.

10.2 Individrapport
Det finns också en individrapport utvecklad för klinikens patienter.
Rapporten nås via patientlistan, ta upp aktuell patients besökslista, välj rapport
för höger eller vänster öga.
Rapporten visar ett diagram av den aktuella patientens besök och det
behandlingsresultat som uppnåtts över tid (per/öga). Det första diagrammet visar
utvecklingen för ETDRS- och synskärpan på nära håll. På y-axeln till vänster finns
antal bokstäver för ETDRS (0-85). På y-axeln till höger finns närvisus i antal punkter i
omvänd skala, för att positiv utveckling ska visas som en uppåtgående kurva. Xaxeln är månader och anpassas efter hur många besök patienten har inlagda i
registret
Mellan översta och nedersta diagrammet finns behandlingar (samt eventuella
biverkningar) utmärkta med symboler.
Diagrammet nedtill följer avståndsvisus i Snellen över tid. Längst ner finns en
översiktlig tabell över data. Y-axeln visar Snellen-värden och x-axeln är månader.
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Ansvarig för sammanställd text i manual
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ANVÄNDBARA TIPS!
Det förenklar registreringen att använda tabbtangenten för att komma
vidare till nästa variabel.
För att backa i formuläret använd shift+tab för att gå bakåt.
För enklare val i kryssrutor, kan klickas i genom att använda
mellanslagstangenten.
I nedrullningslistor kan alternativ väljas genom att söka på första
bokstaven eller använda piltangenter.
Spara och stäng besökets status: Klicka på knappen ”Spara och
stäng.
Spara och godkänn besökets status: Klicka på knappen ”Spara och
godkänn”. Värden valideras och status stängs om inga fel finns. Om fel
finns, visas ett meddelande om det felaktiga och den felaktiga variabelns
rubrik rödmarkeras.
Spara inget och stäng besökets status: Klicka på knappen ”Ångra och
Stäng”. Värden som matats in försvinner.
Ta bort- knappen tar bort patientens aktuella besöksstatus.
Titta på ursprungsdata: Tillgänglig endast registreringen gäller ett
återbesök. Klicka på knappen ”Visa ursprung”. Ursprungsdata visas då i
det andra ögats ruta för statusregistrering.
Ta bort ”Titta på ursprungsdata” genom att klicka på knappen ”Dölj
ursprung”. Andra ögats data visas återigen.
Ta bort besökslistan genom EXPANDERA-knappen till höger på sidan.
Då döljs besökslistan och hela registreringen blir synlig. För att få tillbaka
besökslistan, klicka på nytt på knappen som då heter VISA
BESÖKSLISTA.
Gör det till en god vana att söka efter patienter som har ej
godkända besök! Gå till fliken patientlista. Klicka på knappen ”Visa ej
godkända”. Gå igenom besöken så att de blir godkända
registreringar.
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Makularegistret i dess nuvarande
form som webregister startade
2008. Makularegistrets syfte är
att få en enhetlig nationell
uppföljning, kvalitetssäkring och
utvärdering av behandling vid
chorioidal kärlnybildning, CNV, i
makula (Gula fläcken). Från 2016
kommer även centralvens- och
grenvenstromboser som drabbar
ögat och behandlas med
intravitreal terapi och/eller laser
att registreras i en separat modul
kallad trombosregistret.
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