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Förbättringsrapport Q3, 2020 

 
Kära kollegor,  
 
Här kommer Svenska MS-registrets/Svenska Neuroregisters tredje 
kvartalsrapport för 2020, Q32020. Vi hoppas och tror att du kommer att 
finna informationen nyttig och användbar. 
 
Här kommer några nyheter från Svenska Neuroregister: 
 
Covid-19: 
Tredje kvartalet 2020 gav sjukvården en andhämtning från Covid19-
pandemin. Den rapportering av Covid19 som gjorts i MS-registret 
visade bara 23 nya fall, varav bara ett som krävde sjukvård. Detta i 
kontrast till 108 fall under Q1 och 153 under Q2. 
 
Men nu ökar som bekant Covid19 igen i befolkningen och till dags dato 
har 300 MS-patienter med Covid19 rapporterats i Sverige, varav 8 i 
oktober och hittills 11 i november, och bland dessa det första 
sjukhusfallet sedan i juni. Och eftersom vi vet att eftersläpningen i 
rapporteringen är betydande så är det verkliga antalet säkert högre. 
 
Vi uppmanar er alla att fortsätta den flitiga rapporteringen i MS-
registret – vi har en unik möjlighet att dra ytterligare lärdomar av vad 
som gäller avseende risker för våra patienter och deras behandling. För 
ytterligare information hänvisas till vår hemsida 
https://neuroreg.se/multipel-skleros/nyheter-ms-registret/.  
 
När vi nu tittar på resultaten i Svenska Neuroregister, inte minst i MS-
registret, ser vi att Covid19 föga förvånande har givit 
undanträngningseffekter i svensk neurologisk vård t ex att 
registreringen av nydiagnostiserade patienter, mottagningsbesök, 
magnetkamera-undersökningar har minskat med runt 30 %. Det är 
troligt att ni kommer finna sådana signaler även i era respektive 
rapporter. 
 
Nya hemsidan: 
Svenska neuroregisters nya och förbättrade hemsida har nu lanserats 
med modernare design.  Vi hoppas att den ska erbjuda alla användare 
intressant läsning och aktuell information, välkommen att titta in på 
https://neuroreg.se/.  

http://www.neuroreg.se/
https://neuroreg.se/multipel-skleros/nyheter-ms-registret/
https://neuroreg.se/


 

Svenska neuroregister Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) 

Tomtebodavägen 18A (Widerströmska huset plan 5), 171 77 Stockholm.  www.neuroreg.se 

 

Om du som läsare saknar information eller har synpunkter är du varmt 
välkommen att höra av dig till oss på info@neuroreg.se.  
 
MS-registret 20 år och nya PER! 
MS-registret firar i år 20-årsjubileum och tillsammans med Neuro 
arrangerades 1/10 en digital föreläsning om MS - multipel skleros. Vi 
knöt an till temat för World MS Day #MSConnections som lanserades i 
våras och pågår fram till 2022.  
 
I samband med detta lanserades också vår uppdaterade version av 
Patientportalen Patientens Egen Registrering (PER). PER har fått 
uppdaterad layout med bättre återkoppling av patientens tidigare 
registreringar men också en förenklad översikt från registrets 
beslutstöd innehållande data som vårdgivaren registrerat.  
 
Inspelningen av MS-föreläsningen finns textad och publicerad på  
https://neuro.se/artiklar/aktiviteter/senaste-nytt-om-ms-digital-
foerelaesning/. Här är även direktlänk till videon på youtube: 
https://youtu.be/LAxYuroCVbQ.   
 
Till sist, vi hoppas och tror att du kommer att finna dessa rapporter 
värdefulla för dig och din verksamhet! 
Keep up the good work även i dessa utmanande tider! 
 
November 2020 
 
Jan Hillert, registerhållare 
Anna Cunningham, koordinator, Svenska MS-registret 
Lillemor Bergström, koordinator, Svenska Neuroregister 
 
 
Dina personuppgifter 
Du får detta utskick då verksamhetschefen angett dig som övrig kontaktperson för Svenska neuroregister. 
Vi har uppgifterna för kunna göra utskick som vi tror kan vara intressanta för dig. De uppgifter vi sparar är 
ditt namn, din arbetsplats och din e-postadress. Du kan när som helst avanmäla ditt intresse att få våra 
utskick genom att skicka ett mail med begäran om avregistrering till info@neuroreg.se. 
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