Patientportal med
Patientens Egen Registrering (PER)
En ny patientportal på internet finns nu tillgänglig via Svenska
neuroregister. Där kan du som patient själv rapportera hur du mår.

Var med och förbättra din egen
behandling med PER
PER är en tjänst där du själv registrerar uppgifter om din hälsa innan ditt
läkarbesök. Genom att använda PER blir du mer delaktig och får en bättre
översikt över ditt sjukdomsförlopp och din behandling vilket i sin tur kan
leda till att du får en mer effektiv vård.
Med din registrering bidrar du till att Svenska neuroregister får viktiga data
för att kvalitetssäkra vården! Med din hjälp vill vi med tiden utveckla bättre
mått på din hälsa som kan komplettera eller ersätta de befintliga mått som
vi använder idag.

Det är enkelt att börja rapportera in data hemifrån
För att komma igång att registrera i PER/Patientportalen måste du finnas
registrerad i Svenska neuroregister. Det är din vårdgivare som registrerar dig
första gången i registret.
Du loggar enklast in i PER via hemsidan neuroreg.se med personnummer
och Mobilt BankID. Om du inte har Mobilt BankID, kan du kontakta
personalen på din vårdenhet så får du en kod istället. Den skickas som
SMS till din mobiltelefon och/eller till din angivna e-postadress.
Kontakta din vårdgivare om du önskar mer information.

Rapportera data på klinik före mottagningsbesöket
Du kan rapportera in i PER hemifrån på dator, surfplatta eller smartphone.
Vissa neurologmottagningar har datorer eller surfplattor för PER-registrering
i väntrummet. Där kan du få hjälp att logga in och sedan registrera innan
mottagningsbesöket.
Om du vill göra din rapportering på plats innan ditt läkarbesök är det bra om
du kommer en stund innan ditt läkarbesök.

Fördelarna med PER:
• Du blir mer delaktig och får tydligare
information om din egen vård vilket kan
ge bättre behandlingseffekt
• Med den översikt systemet ger blir det
lättare att följa och förstå din sjukdom
• När rutinfrågorna besvarats i PER blir det
mer tid för övriga frågor och samtal vid
läkarbesöket
• Registrering i PER är ett bra stöd för den
fortsatta behandlingen, som du och din
läkare beslutar om

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitets
register med syfte att göra den neurologiska
sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att
säkerställa att behandlingsriktlinjer följs.
Svenska neuroregister finns representerad i
samtliga landsting och alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och ska bli basen för den
nationella neurologiska forskningen.
De diagnoser som ingår i Svenska neuroregister
är: epilepsi, hydrocefalus, inflammatorisk poly
neuropati, motorneuronsjukdom, multipel
skleros, myastenia gravis, narkolepsi, neuro
muskulära sjukdomar NMIS, Parkinsons
sjukdom och svår neurovaskulär huvudvärk.

info@neuroreg.se
www.neuroreg.se

