
 

 

Varberg den 5 december 2017 

                  Till alla enheter som registrerar i Luftvägsregistret! 

2017 börjar närma sig sitt slut och vi ser nu fram emot arbetet med årsrapporten. Under året har  
147 100 unika patienter registrerats dessa är  fördelade på 890 enheter. Alltfler användare 
återkopplar till koordinatorerna för stöd i förbättringsarbete på enheter runt om i Sverige med data 
från Luftvägsregistret. Det ger positiva signaler inför 2018 års arbete med diagnos grupperna! 

Astma- och KOL-patienter som vårdats i verksamheter som har kontroll på resultaten, skattar sin 
livskvalitet högre och får färre försämringsperioder. Luftvägsregistret underlättar för enheterna att 
hämta ut och visualisera just de variabler som visats vara viktiga. 
 
För att inhämta så mycket information och statistik som möjligt till Luftvägsregistret 2017 är sista 
datum för registrering och direktöverföring den 18 december 2017. 
Inför årets sista överföring och registrering visas nedan några tips som underlättar insatsen. Var 
vänlig se över frågeställningar inför er leverans. 

 Om just din enhet har direktöverföring till Luftvägsregistret via Medrave ber vi er kontrollera 
att ACT och CAT värden går över till Luftvägsregistret. 

 Vi vill påminna samtliga enheter att årligen uppdatera aktuell enhetsstruktur som kommer 
att användas med patientdata för att ta fram relevant statistik. Det gäller antal timmar 
astma/KOL mottagningen är tillgänglig för patientgruppen, utbildningsnivå och teamets 
struktur mm. Informationen bör uppdateras en gång per år och vid förändring. Det sker 
genom att markera på Registrering med mera, se vägledning till Enhetsstruktur nedan. 

    

På Luftvägsregistrets hemsida www.luftvagsregistret.se finns information om nyheter, 
användarmöten i just din region och öppen statistik. Registrets användarmöten sker genom regionala 
möten och är kostnadsfria. Om ni behöver stöd eller har frågor kontakta oss gärna via mail eller 
telefon. Samtliga kontaktuppgifter finner ni på hemsidan under fliken kontakt. I januari 2018 
levereras uppdatering av Luftvägsregistret med nya variabler angående läkemedel, fysisk träning, 
patientutbildning m.fl. En uppdaterad variabellista finns att ladda ned på hemsidan från och med 
januari. 

 

Vi vill tacka för ert engagemang under året som gått och ser fram emot vårt 
fortsatta samarbete inom samtliga vårdnivåer för patienternas jämlika och 
bästa möjliga vård! 

           God Jul och Gott Nytt år 2018! 
Yvonne Sjöö, Lotta Ernström, Kerstin Sundell Bergström och Kerstin Fjällman Schärberg 

 

http://www.luftvagsregistret.se/

