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COVID-19-PANDEMINS PÅVERKAN PÅ FÖLJSAMHETEN TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MS

I den här utgävän
Covid-19-pandemins påverkan på
följsamheten till Nationella riktlinjer
för MS ......................................... 1
Register-utveckling i registret ..... 2

MS-registret har bidragit med data till Socialstyrelsens (SoS) analys av ”Covid-19-pandemins
påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer”. Ett urval av indikatorer från de nationella
riktlinjerna för MS har analyserats med syfte att se hur åtgärder genomfördes under covid-19
-pandemin.

MS-registret i klinisk praxis ......... 3

För att kunna bestämma när sjukdomsmodifierande behandling ska sättas in eller ändras är
det nödvändigt att kontinuerligt övervaka sjukdomsaktiviteten. Indikatorn ”Årligt besök hos
läkare inom specialiserad vård vid MS” har därför en hög prioritet i nationella riktlinjer.
Indikatorn visar andelen personer med MS som haft minst ett läkarbesök inom den öppna
specialiserade vården under det senaste året och SoS har fastställt den nationella målnivån
till ≥ 80 procent.

Kontäkt:

Resultatet visar att andelen läkarbesök minskat från 72,4 % år 2019 till 64,4 % år 2020, det
vill säga cirka 8 procentenheter. Det förekommer inga tydliga skillnader mellan män och
kvinnor, minskningen gäller oavsett åldersgrupp och det förekommer inte heller någon variation av andel besök mellan regionerna.

Registerkänsli:

Regelbundna MR-undersökningar är en förutsättning för att kunna följa sjukdomens utveckling och vid behov kunna justera den sjukdomsmodifierande behandlingen. Därför har även
indikatorn ”Regelbundna MR-kontroller” hög prioritet och visar andelen personer med
skovvist förlöpande MS som är yngre än 60 år och som har genomgått minst en magnetkameraundersökning (MR) under de senaste två åren. Socialstyrelsen har för regelbundna MR
kontroller fastställt den nationella målnivån till ≥ 80 procent.
Resultatet visar en marginell minskning under tidsperioden 2017–2020. Den tydligaste
minskningen på cirka 3 %, kan ses 2020 jämfört med 2019. År 2020 är andelen 68,8 % jämfört med 72,1 % år 2019. Minskningen gäller oavsett åldersgrupp och det ses inga tydliga
skillnader när det gäller fördelning mellan män och kvinnor. Resultaten visar dock att det
finns skillnader mellan regionerna, vilket kan granskas närmare i diagram 53 på sid. 76 i
rapporten på SoS hemsida. Här kan också den nyfikne läsaren ta del av den fullständiga
rapporten.
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YouTube-kanal ............................ 3

Telefon support: 08-524 832 29
E-post: info@neuroreg.se
Hemsida: neuroreg.se

Registerhållare:
Jan Hillert:
E-post: jan.hillert@ki.se

Koordinatorer:
Lillemor Bergström
Telefon: 08-123 131 34
E-post: lillemor.bergstrom@sll.se
Anna Cunningham
Telefon : 08-527 832 22
E-post: anna.cunningham@sll.se
Eva-Carin Jacobsson
Telefon : 05-585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@ki.se
Teknisk utvecklare:
Leszek Stawiarz
Telefon: 08-524 845 00
E-post: leszek.stawiarz@ki.se

Data manager:
Lars Forsberg
E-post: lars.eric.forsberg@ki.se
Har du synpunkter på nyhetsbrevet
eller önskemål om innehåll i kommande nummer?
Mejla oss på info@neuroreg.se

MS-REGISTRETS ÅRSRAPPORT 2020
I skrivande stund pågår ett intensivt arbete med att sammanställa MS-registrets Årsrapport
för 2020. Från och med andra veckan i september hittar ni den på MS-registrets hemsida
under rubriken Årsrapport.

Nyheter i MS-registret
Utvecklingen av MS-registret fortsätter och under april-juni har vi
implementerat fler funktioner och förbättringar:
Tysabri® i subkutan beredning. Detta är första gången det
finns ett MS-läkemedel med två olika administreringssätt. Eftersom
patienten fortsätter på samma läkemedelsbehandling, men byter
administrationssätt så har vi lagt till möjligheten att registrera nytt
administrationssätt i den redan pågående Tysabri-behandlingen.

Bild: Behandlingsmodul Tysabri

Vid byte av administrationssätt från intravenös till subkutan så ska
man alltså inte sätta ut Tysabri i.v. för att sätta in Tysabri s.c. Istället öppnar man pågående Tysabri-behandling och klickar på ”Nytt
administrationssätt”, registrerar datum för byte av administreringssätt, dos, intervall och nytt administreringssätt.

Bild: Nytt administrationssätt

Bild: Behandlings-översikt
Bild: Behandlings-modul

I Behandlings-översikten illustreras det nya administreringssättet
med en ny färg i pågående Tysabri-behandling.

Fysioterapi-kontakt har implementerats i Kontaktmodulen. Vi har justerat innehåll och minskat obligatoriska data för både Fysioterapeut och Sjuksköterskekontakt. Det går nu också att registrera flera Kontakter på samma datum förutsatt
att Kontakten skett med olika professioner.
Bild: Kontakter i Kontakt-modul

Graviditetsmodulen har uppdaterats med registrering av sista mensens första
dag, automatisk beräkna förlossningsdatum, amning m.m. för ökad funktionalitet.

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en
viktig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem.
-Nationella kvalitetsregister
Kvalitetskontrollen har implementerats som ett visuellt hjälpmedel för att belysa data som behöver kompletteras eller korrigeras.
Funktionen består av tre olika delar;
Kontroll av data– Kontrollen tittar på den befintlig data utifrån täckningsgrad och kvalitetsindikatorer, bl.a. Medgivande, Diagnoskriterier uppfyllda, Behandlings-registrering
saknas helt, MR-datum finns registrerat men saknas innehåll
m.m.
Felaktig, motsägelsefull eller saknad data– Kontrollen belyser saknad data, jämför olika data med varandra och belyser
registreringar som inte verkar logisk, exempelvis ologisk datumföljd.
Observandum läkemedelsspecifika kontroller på pågående
behandling– Kontrollen tittar på saknad labbdata och belyser
låga/höga labb-värden som kan behöva bedömas.
Varje kontroll länkar till den modul som behöver kompletteras/korrigeras.
Då patientens data är komplett öppnas inte Kvalitetskontrollen utan syns
under Basdata på vänster sida.
Vi hoppas att kvalitetskontrollen ska ses som ett effektivt
hjälpmedel att förbättra registrets data!
Bilder: Kvalitetskontrollen
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Styrgrupp MS-registret
Anders Svenningsson
Danderyds sjukhus AB Stockholm,
anders.svenningsson@sll.se
Anne Wickström
Universitetssjukhuset i Linköping,
anne.wickstrom@liu.se
Anne-Marie Landtblom
Akademiska sjukhuset Uppsala,
anne-marie.landtblom@neuro.uu.se
Charlotte Dahle
Universitetssjukhuset i Linköping,
charlotte.dahle
@regionostergotland.se
Eric Gilland
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg,
eric.gilland@vgregion.se

Hur änvänder jäg MS registret pä bästä sätt
i kliniken?”
MS-registrets deltagande på Neurologiveckan 2021 gick under rubriken
”Hur använder jag MS registret på
bästa sätt i kliniken?”
Vi valde att spela in en video för att på
bästa sätt illustrera hur Patientens
Egen Registrering (PER) och MSregistrets beslutsstöd kan tillämpas vid
kliniska patientbesök och utgöra
underlag för klinisk bedömning, behandlingsbeslut och åtgärder.
Ju mer kompletta data som finns i registret desto bättre överblick får vårdgivaren av patientens sjukdom och
livskvalitet.

Vi hoppas att videon belyser nyttan
med registret och att den ska inspirera
till ökad användning av beslutsstödet i
klinisk praxis.
Du ser videon på vår YouTube-kanal:
MS registret: Tillämpning i kliniskt patientbesök.
Deltagare:
Neurolog: Anders Svenningsson Neurolog,
Neurologmottagningen Danderyds sjukhus
MS-sjuksköterska: Tina Mobini, MS-sjuksköterska
Neurologmottagningen Danderyds sjukhus
MS-patient: Anna Cunningham, MS-sjuksköterska
Centrum för neurologi / Koordinator MS-registret

Eva Helmersson
Patientföreträdare Neuro, Stockholm,
eva.helmersson@neuro.se
Helene Landersten
Patientföreträdare Neuro, Stockholm,
helene.landersten@neuro.se
Jan Hillert (ordförande)
Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge,
jan.hillert@ki.se
Jan Lycke
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg,
jan.lycke@neuro.gu.se
Joachim Burman,
Akademiska sjukhuset, Uppsala,
joachim.burman@neuro.uu.se

Bild: MS-registrets YouTube-video

Katharina Fink,
Centrum för neurologi, Stockholm,
katharina.fink@sll.se
Peter Sundström,
Ordförande Svenska MS-Sällskapets
Forskningsnämnd,
Norrlands universitetssjukhus, Umeå,
peter.sundstrom@umu.se

Missä inte Svenskä Neuroregistrets
YouTube-känäl
Här hittar du en rad olika video som kan vara intressanta för dig
som användare, bla.:

•
•

Olika instruktionsvideo för registeranvändare

MS-sällskapets Hedersmedlem 2020: Jan Hillerts presentation.
Besök oss på: Svenska neuroregister - Swedish neuroregistries - YouTube
GDPR—Dina personuppgifter
Du får detta utskick i egenskap av verksamhetschef eller som utsedd kontaktperson och användare i 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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