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Workshopar 

Nedan följer de punkter och inspel i helgrupp som antecknades till respektive workshop. De frågor 
som diskuterades inom varje ämne var följande: 

1. Vilka behov av utveckling finns i era register? 
2. Är den utveckling som finns hållbar? Ser ni risker/hot? 
3. Har ni några förslag/innovativa idéer som ni önskar utveckla i registret? 

 

Utdata: 

• läsbehörighetsmöjlighet inne i registret (totalt tre nivåer: en för full behörighet, två olika för 
läsbehörighet) 

• visa liknande data på egna hemsidan – vården i siffror 
• visa data för små enheter? Vilka krav finns? Thomas utreder 
• visualiseringsverktyg 
• app för PROM 
• visualisering anpassad för mobilen 
• tydliga variabelnamn i utdatabasen 
• genomgång av databasen/städdag av namnen så att de blir fullt begripliga för mottagaren 
• kunna exportera databasen som textfil 
• numeriskt ska kvarstå, inte string etcetera 
• vilka filformat använder vi? 

Utveckling: 

• problem att vi har många olika journalsystem, men frågan är ju inte vår 
• kommunerna har också olika system och fångar inte samma items 
• nasher föreslår att vi utvecklar en egen webbservice som de som vill får använda, AmbuReg 

nämns 
• interface – samarbetsprojekt där alla register deltar 
• vad händer om det finns invalida data? 
• automatiska utskick 
• Richard Bibby framhöll att vi borde annonsera och erbjuda tjänsten med data från register. 

PROM/PROMIS: 

• Om samma patient går igen i olika diagnoser/sjukdomstillstånd så borde det gå att få till 
gemensamma parametrar som inte behöver fyllas i en gång till om de redan fyllts i på ett 
ställe. 

• Diskussion om att istället för att enkäter i kuvert skickas ut som sedan ska fyllas i manuellt så 
kan man skicka ut enkäter utan personnummer som istället är kopplade till bar codes som 
sedan scannas in. Detta kan göras i vykortsstil istället för kuvert och A4. Öppnandet 
försvinner och arbetstimmar sparas. Minussidan kan vara att det blir bortfall för de vykort 
som inte kan scannas in/är otydligt ifyllda. Dessa skulle dock kunna sändas i retur till person 
som Irene (systemadministratör inom kataraktregistret) som skriver in manuellt. 

• Diskussion om att det egentligen är sjukvårdens ansvar att samla in vad patienten tycker. 
• Richard Bibby lyfte vikten av/rekommenderade att registren (och RC) jobbar tillsammans 

allihop och enas om utveckling av PROM-funktion. 
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Samarbetsprojekt 

Efter workshoparna diskuterades i helgrupp framtida samarbetsprojekt som registren önskade. 

Förslag på samarbetsprojekt: 

• PROM 
• läsbehörighet 
• gemensamt interface för indata 
• gemensamt interface för utdata 
• export, olika format anpassat efter behov 
• export till Vården i siffror (alla vill kunna rapportera till Vården i siffror, lösning finns i 

plattformen, men nyckeltal och format ses över) 
• RUT 


