
      

Hej 

Här kommer några rader från er landskoordinator för registreringsdelen AURICULA förmaksflimmer. 

Nu är det ett halvår sedan den uppdaterade registreringsdelen - AURICULA förmaksflimmer – tagits i 

bruk. Kliniker/enheter som tidigare registrerat i Basmodulen har hört av sig och vill komma igång och 

registrera i den uppdaterade modulen, mycket positivt. Nya kliniker/enheter som blivit kontaktade 

har visat intresse och en del kommer att börja registrera patienter genom ert deltagande i ABC AF-

studien. För dig som vill veta mer om studien så rekommenderar jag att gå in via infogad länk och 

läsa om studien (https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/64-startsidan/27-vaelkommen-till-timing-

studien).  

Vi som är engagerade inom kvalitetsregistret AURICULA ser fram emot att få allt fler som vill ansluta 

sig till vårt register. Det gör det möjlighet att patienter med förmaksflimmer får ett register som blir 

representativt för denna stora patientgrupp. 

Den nya registreringsdelen är mer omfattande i sin nya version. Detta innebär att vi samlar in mer 

och värdefull information om våra patienter. Många av de uppgifter som frågas efter ingår i en 

anamnes vid ett patientbesök. Det är just vid första registreringen, vid Basregistreringen, som du kan 

tycka det är förhållandevis omfattande att lägga in data. Nästa gång du gör en registrering, när 

patienten kommer för ett uppföljningsbesök, finns mycket av tidigare inmatad data förifylld.   

 

Såhär kan registreringsdelen användas vid besök  

                                       

För mig har registreringsdelen blivit ett arbetsverktyg vid patientbesök, som bäst blir det när jag har 

tillgång till dubbla datorskärmar. Det har blivit ett smidigt sätt att direkt kunna registrera kontroller 

som görs vid besöket t.ex. blodtryck, längd och vikt. När det gäller livsstil; såsom rök- och snusvanor, 

alkoholintag och fysisk aktivitet blir det också enkelt och tydligt att diskutera detta med stöd av den 

uppdaterade registreringsdelen.  

 

Information om att bli registrerad 

Våra patienter ska veta om att de registreras i AURICULA förmaksflimmer. Titta gärna i den 

patientinformation som finns på AURICULAs hemsida (under fliken Kvalitetsregister - Dokument- 
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Förmaksflimmerregister – ”Till vårdgivare om informationsskyldighet” samt ”Patientinformation”). 

Här hittar du också förslag på informationstext som kan användas i kallelsebrev inför besök och som 

kan anpassas till egna kliniken/enheten. 

”Frequently Asked Questions” – FAQ  

Det kommer in frågor till oss lite då och då. Det tackar vi för! När du undrar över något så kontakta 

antingen mig direkt, alternativt kan du skicka mail till UCR, detta via någon av de mailadresserna som 

du finner nedan. Vi bistår dig/er gärna när det dyker upp frågor och funderingar.  

Uppdateringar i manualen 

Vår nyframtagna manual kommer att uppdateras allt efter behov och efterfrågan. Om det är 

information du saknar ber vi dig att höra av dig. Då får vi möjlighet att komplettera informationen.  

Pappersunderlag som stöd för registrering 

Det finns kliniker som tidigare använt en pappersversion av Basmodulen för att registrera i AURICULA 

efter ett patientbesök är genomfört eller efter patienten har skrivits ut från sjukhuset. Jag fick frågan 

om att ta fram ett pappersunderlag för vår uppdaterade registreringsdel. Detta är nu gjort och några 

kliniker provar använda vår ”pilot-version”. När jag fått återkoppling på dokumentet, hur det 

fungerar i praktiken, så kommer det att läggas upp på vår hemsida. 

 

Med dessa rader säger jag tack för mig för denna gång. Planen är att återkomma med nytt brev efter 

sommaren 2019. 

 

Bästa hälsningar, 

Ulla Walfridsson 

Landskoordinator 

AURICULA förmaksflimmer 

 

Kontaktuppgifter till oss inom AURICULA förmaksflimmer: 

- Ulla Walfridsson: auricula.ulla@walfridsson.org 

- Uppsala Clinical Research Center - UCR: auricula@ucr.uu.se 
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