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NYHETSBREV NR 1 APRIL 2011 

 

Riks-Strokes nya plattform 

Detta nyhetsbrev ägnas helt åt Riks-Strokes 

nya elektroniska plattform. 

Den nya plattformen för att registrera och 

analysera uppgifter i Riks-Stroke har varit i 

bruk sedan den 19 januari. Den innehåller en 

rad nya funktioner som underlättar för den 

som registrerar data i Riks-Stroke. Det har 

också blivit enklare att analysera uppgifterna 

från det egna sjukhuset och data kan 

presenteras på ett mer tilltalande sätt. 

Men som alltid när nya datasystem 

introduceras finns det en del barnsjukdomar.  

De delar av den nya plattformen som gäller 

inregistreringarna har några mindre brister, 

som vi håller på att rätta till. Däremot finns 

det fortfarande större problem med 

statistikmodulen, dvs den del av systemet där 

ni som användare kan analysera och 

presentera egna uppgifter ur registret. Vi på 

Riks-Strokes sekretariat arbetar nu intensivt 

med våra datorkonsulter för att lösa 

problemen.  

 

Aktuella problem 

- I registreringsmodulen fungerar ännu 

inte alla listfunktioner exempelvis 

aktuella uppföljningar, dubbel-

registreringar mfl. Arbetet med att 

utveckla dessa delar av programmet 

har hög prioritet. Detta för att 

underlätta er inregistrering inför 

deadline den 16 maj för insjuknanden 

under 2009. 

- I övrigt upptäcks fortfarande några 

småfel i registreringssidorna. De 

korrigeras löpande allt eftersom vi får 

kännedom om dem. 

- Det har visat sig att data inte alltid 

överförs korrekt till statistikmodulen. 

Detta gör att de tabeller och figurer 

som systemet producerar kan bli 

missvisande. Också arbetet med att 

rätta till detta problem har hög 

prioritet. 

- Modulerna för att registrera 

sjukgymnastik och arbetsterapi 

fungerar. Däremot finns fortfarande 

en del problem när det gäller uttag i 
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tidsserier och jämförelser med riket. 

Att rätta till detta har lägre prioritet, 

men vi hoppas ändå att det kan bli 

klart innan sommaren. 

- För TIA fungerar inregistreringarna. 

Men arbetet med statistikmodulen för 

TIA måste vänta till efter sommaren. 

Det gör att ni lokalt inte kan ta ut 

sammanställningar av era TIA-data 

förrän dess.   

 

Viktigt att tänka på 

Det är viktigt att vara medveten om att den 

automatiska överföringen från databasen till 

statistikmodulen inte alltid fungerar tillfreds- 

ställande just nu. Vid uttag av statistik måste 

ni vara uppmärksammade på detta när ni 

tolkar era data. Jämför gärna med tidigare 

dataintag och bedöm om siffrorna i de tabeller 

och figurer som presenteras verkar rimliga.  

 

Hör av er till oss 

Om ni upptäcker att data i statistikmodulen 

inte har uppdaterats eller andra problem med 

den nya plattformen meddela dessa till: 

Per Ivarsson  per.ivarsson@medicin.umu.se 

 

Vi kommer att hålla er informerade om hur 

arbetet med att utveckla den nya tekniska 

plattformen fortskrider, i första hand om när 

statistikmodulen producerar tabeller och 

figurer som helt går att lita på. 


