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Vi går igenom… 

• Bakgrunden 

• De praktiska funktionerna 

• Möjligheten till utdata 

• Lokalt kvalitetsarbete 

• Forskning 

• Rekommendationer 

 



Varför ett register för astma? 

• Medarbetarengagemang 

• Benchmarking 

• Kvalitetssäkring 

• Värdebaserad vård 

• Forskning 



Chefen säger att vi är 

duktiga! Vad vet han om det….? 

Självklart! Jag 

hade en 

mycket svårt 

sjuk patient 

som fick prova 

den där 

luftduschen. 

Funkar kanon. 

Testa! 

Jag har berättat för 

chefen att 

9/10 patienter är 

mycket nöjda med 

vården här. 

6/10 har uppnått 

astmakontroll. 

7/10 har en normal 

lungfunktion. 

Duger det? 



Vad är Luftvägsregistret? 
• Nationellt kvalitetsregister 

• Dignoser: KOL och astma 

• Vårdnivåer: Specialistvård, primärvård, barn- och 
vuxensjukvård. 

• Finansiering: 3,5 milj från stat och landsting 

• KOL-delen startade 2009 

• Astma tillkom 2013 

• Byte av IT-plattform 

• Innebar nystart av registret 



 • 2000-4000 
registreringar/månad 
sedan april 2014 

• Främst från 
primärvården 





Styrgrupp 

Referensgrupp 

Vetenskapligt 
råd 

 Representant för SLMF (tbc) 

 Representant för SFFA (U Nyström Kronander) 

 Representant för SIM (T Gars) 

 Representant för SLIF (A Svensson) 

 Representant för ASTA (K Theander) 

 Representant för astma/KOL intresserade 

distriktsläkare (tbc) 

 Expert- ÖNH (J Hellgren) 

 Expert- sjukgymnast (M Emtner) 

 Expert- barnsjuksköterska (T Sterner) 

 Expert-barnläkare (H Kiotiseridis) 

 Yngre representant (J Sundh) 

 I Kull  

 A Lindberg 

 C Jansson 

 C-G Löfdahl 

 L Bjermer 

 G Wennergren 

 J Hellgren 

 T Gars 

 N Stenfors 

 ATunsäter 

 C Pedroletti 

 PV representant (tbc) 

 Registerhållare/ordförande (A E-Jansson) 

  



Rökning 

Patientutbildning 

Spirometri 



FEV1 

Luftvägsallergi 
Läkemedel 

AKT 



Fördjupning 



Anpassat till vårdflödet 



Standardiserade begrepp 



Feedback till teamet 



Återkoppling i realtid 

Stimulerar till 
lokala 
förbättringar! AKT 



Forskning  
•Eget material  
•Delar av registret (ex barnallergicentra) 
•Hela registret 
•Deskriptiva data 

• Rökning 
• Patientutbildning 
• Astmakontroll 
• Medicinering 
• Lungfunktion 

•Rekrytering av patienter (sortera i  
databasen) 

 
 



Rekommendationer 

• Tillsätt en arbetsgrupp från 
barnallergisektionen för input till registrets 
referensgrupp. 

• Vi beslutar gemensamt vilka parametrar som 
är obligatoriska. 

• Gå med! 

• Mål: alla barnallergimott och barnläkarmott. 

• Kort rapport årligen på våra årsmöten. 



lvrdemo 

demo 

http://demo.registercentrum.se 


