
   

 

  

Möjligheter och utmaningar 
 
  
Dag:  29 november, 2016  
Tid: 9.30.00–16.00 
Plats:  Svenska Läkaresällskapet 
 Klara Östra Kyrkogata 10 
 
 
Varmt välkommen till Luftvägsregistrets årsmöte 2016!  
 
Dagen riktar sig både till dig som är intresserad av att börja använda registret i 
vården av dina patienter och till dig som redan gör det.  
 
På dagens agenda finns en rad aktuella ämnen:  
Vem äger data i kvalitetsregistren och vem är ansvarig för de data som samlas in?  
 
Implementeringen av registret i primärvård och specialistvård har kommit olika långt. 
Hur kan fler barn och ungdomar med astma få vård enligt Socialstyrelsens riktlinjer? 
 
Direktöverföring från journal. Vad innebär det och vad krävs för att det ska fungera?  
 
Vi får också besök av representanter för det nya kvalitetsregistret i primärvården, 
Primärvårdskvalitet, som informerar om registret.  
 
Välkommen att anmäla dig via e-post: luftvagsregistret@registercentrum.se 
Kostnad för dagen är 500 kronor. Att delta endast under punkten årsmöte är 
kostnadsfritt. Ange eventuella allergier samt fakturadress senast den 7 nov.2016. 
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Luftvägsregistrets årsmöte 2016 

Möjligheter och utmaningar 
 
 

Program  
 
09.30 Kaffe och frukostfralla 
 
10.00  Välkommen 
 Ann Ekberg-Jansson 
 
10.10 Årsmöte:  
 Observationer i årsrapporten 2015 
 Utveckling av registret under 2016 
 Nyheter 2016  
 Styrgruppen 
 
11.00        Det finns många som är intresserade av att använda data från 

kvalitetsregistren, men vem äger data? Kan man känna sig trygg med att delta i 
ett kvalitetsregister?  

 Peter Edfelt, Riksförbundet-HjärtLung  
 
11.30 Luftvägsregistret har idag flera olika delar och vi har kommit olika långt i 

implementeringen och utvecklingen av dessa. Frågan är hur vi och våra olika 
intressenter vill gå vidare med dessa delar? 

  
 Luftvägsregistret vid barnastma  
 Christophe Pedroletti och Therese Sterner  
 
12.00  Lunch 
 
13.00 Luftvägsregistret i primärvården 
                   Peter Odebäck och Kerstin Fjällman Schärberg  
 
13.30 Luftvägsregistret vid inneliggande vård av KOL 
 Thomas Gars och Lotta Ernström 
 
14.00 Nytt register, Primärvårdskvalitet.  

Stina Arvidsson Gäre och Ulrika Elmroth   
 
14.30  Kaffe och kaka   
 
15.00 Direktöverföring från journal, vad krävs av vården för att detta ska fungera? 
 Peter Odebäck, Per Stenström, Kerstin Fjällman Schärberg 
 
15.45    Slutord 

Ann Ekberg-Jansson 
 
16.00 Slut 

 
 


