
     

 

 
  Nyhetsbrev Juni 2018 

       
       

	

	

  

 

allRiksdagarna	

	

	
 

 

	
   

 

     

 

 

 

 

 

Nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP 

Nr 2/2018 

Vi ses i Helsingborg!  
Vi ställer även i år ut på Kirurgveckan och finns på 
plats 20 till 24 augusti i mässhallen tillsammans 
med ett 60-tal utställarföretag.  
Välkomna att besöka oss i vår monter 204.  

http://www.kirurgveckan.se/ 

 

Anemone hepatica

 

Trevlig sommar! 

GallRiks vill önska alla våra användare 
 en riktigt fin sommar. 

Vi vill tacka användare, ansvariga läkare och 
koordinatatorer för ert engagemang i registerarbetet 

och deltagande på våra GallRiksdagar.  

 

 
	

	

 

Förbättringsförslag  
En enkel, men så viktig förbättring är nu åtgärdad där 
man efter att skrivit in aktuellt personnummer på 
startsidan nu även kan trycka på Enterknappen för 
att söka eller skapa en registrering.  
 

 
 
Detta är exempel på ett förbättringsförslag som 
skickats in utav en koordinatorer i GallRiks.  
Vi ser fram emot fler tips och idéer på förbättringar 
från våra användare som på olika sätt bidrar till att vi 
utvecklar och förbättrar vårt register. 

Kontakta oss om du har tips och idéer på 
förbättringar kring registreringen.  
Mejla till GallRiks@rjl.se 

 

Dags för översyn av variabler och 

definitioner 
Hösten 2016 uppdaterades variablerna och innehöll 
många av de förändringar och förbättringar som våra 
användare efterfrågat. Nu är det dags för en översyn 
av samtliga variabler samt även definitioner i 
registret.  

Styrgruppen har ett inplanerat variabel- samt 
styrgruppsmöte den 4 till 5 oktober och vi önskar 
inför detta möte att ni skickar in synpunkter till oss. 

Fånga synpunkter och frågor i din verksamhet och 
mejla till GallRiks@rjl.se

 

 

Stöd och support  
Under perioden 2018-06-29 till 2018-07-23 har jag semester 
med begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.  

 Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på 
kliniken. 

 Vid akuta driftproblem - I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta 

till jag är tillbaka kontakta UCR via röd flik på www.ucr.uu.se/gallriks/  
- Anmäl driftstörningar. 

Lise-Lott Prebner  
Nationell koordinator 

Vi finns på Twitter! 

 
Följ oss gärna  

http://twitter.com/GallRiks 

 

Hur går det med ‐ Koll på Läget ? 
Vi vill gärna ha återkoppling på hur det fungerar med 
Koll på Läget-rapporten på era enheter och hur ni 
använder rapporten. Mejla till GallRiks@rjl.se 


