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Registercentrum

• Stödja registren vad gäller start, drift, förbättringsarbete och 

resultatanalys

• Flera register tillsammans ska kunna bära kostnader för personal 

och system som ett enskilt register inte klarar

• Registercentrumens uppdrag är

– skapa synergieffekter i samarbetet mellan register

– medverka till att registerdata blir användbara för användare

• Trots förekomsten av registercentrum ska alla registren fortfarande 

drivas av självständiga registerhållare.



”Ny registerplattform – Uppgradering 3C”

• Möte med registerhållare/intresserade 

på RC Syd i Lund den 29 november 2016.

• Möte registerhållare, AddPro m.fl. mars 2016.

• Internt - plan för fortsatt arbete med önskemål 

från alla kvalitetsregister. 

• Utvecklingsplan - samråd mellan RC Syd och AddPro. 

o Åtgärder som gagnar många register och ger störst 

nytta för användarna.

o Åtgärder som är väsentliga för specifika register dvs 

som gagnar fåtal register. 

o Åtgärder som underlättar för 3C administratörer.



”Ny registerplattform – Uppgradering 3C”

Exempel

• Anslutning till tex befolkningsregistret.

• Formulär med delad organisations behörighet

• Spara innan automatisk utloggning

• Patient/formulär översikt

• Förbättra hastigheten

• Lösningar från infektionsregistret, tex utdatarapporter



• Computo –statiska rapporter



Computorapport



Computorapport



Computorapport



• Computo –statiska rapporter

• Dynamiska utdatarapporter 

www.cpup.se

http://www.cpup.se/


• Computo –statiska rapporter

• Dynamiska utdatarapporter

• Vården i Siffror

• Direktöverföring

• 1177.se – PROM/PREM



Vad händer efter 2016?

2017 – övergångsår

• Staten 92 mkr - Landstingen 100 mkr - ”Rester” från 

satsningen 40 mkr

• 88 mkr mindre än under satsningen 

• Huvuddelen av de Nationella kvalitetsregistren får 85 % 

av tidigare tilldelning.

• RCO (RegisterCentrumOrganisationer) får ca 75 % av 

tidigare tilldelning.



Vad händer efter 2017?

?
Styrgruppen har utsett en projektgrupp

Projektgruppens uppdrag är att leverera ett 

beslutsunderlag med förslag till ett stabilt och långsidigt 

hållbart system för kvalitetsregister.

Målbild 5-8 år fram.

Klart mars 2017.



RC Syd hemsida     www.rcsyd.se

TACK!

http://www.rcsyd.se/

