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Registreringar och 
uppföljningar! 
Registreringar ska vara sparade och 
klarmarkerade senast den 28:e februari 
2020 för att komma med i årsrapporten 
för 2019. 

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent 
presenteras inte enhetens data i 
årsrapporten. 

 

”Valida data i registret förutsätter 
hög täckningsgrad” 

Ditt viktiga uppdrag 
som lokal koordinator 
Som lokal koordinator ingår det även i 
ditt uppdrag  

o att regelbundet kontrollera att 
klinikens samtliga gall-
operationer samt ERCP-under-
sökningar är registrerade i 
GallRiks.  

o att göra en slutlig årsöversyn 
inför rapporteringsdeadline 
den 28:e februari och 
informera GallRiksansvarig 
läkare samt verksamhetschef 
om rapporteringsläget. 

o att mejla tillgallriks@rjl.se  när 
enhetens rapporteringar för 
2019 är klarmarkerade. 

 

Vi vill ha knepiga fall! 

Har ni något knepigt patientfall 
att dela med er utav? 

Skicka in det till oss – det blir bra 
underlag till knepiga fall under 

GallRiksdagarna! ” 

Nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP 

Anemone hepatica 

GallRiksdagarna 2020!  
23 april till 24 april, Folkets Hus i Stockholm 
 

Välkomna till innehållsrika, 
inspirerande och lärorika dagar! 

Programinnehåll under dag 1 och 2 (med 
reservation för ev. ändringar):  
 

- Missas fall av gallblåsecancer med en selektiv 
approach till gallblåsehistologi  
 
- Resultat från Leffe-studien samt tips 
och trix vid gallkirurgi  
 
- Utbildningssymposium 
 
 Gallkirurgi – Ge laparoskopet 

vidare – när och hur? 
 ERCP- Simulatorträning – ett 

bra alternativ för inlärning? 
 Ge duodenoskopet vidare 

 (eller inte?) 
 Hur lär man ut ERCP på bästa 

sätt?  
 

-Hur skall vi registrera? 
 Nyheter kring variabler, definitioner  

och komplikationsregistrering 
 Knepiga fall 

 

Program och anmälan 
Detaljerat program med programpunkter, 
föreläsare, hålltider samt formulär för anmälan 
kommer att finnas tillgängligt på hemsidan 
efter nyår under fliken GallRiksdagarna.   

Sprid gärna information om våra GallRiksdagar 
och påminn alla GallRiksanvändare, ansvariga 
läkare och koordinatorskollegor m.m. på din 
enhet om deltagande och anmälan! 

Som tidigare år arrangerar vi ett socialt program 
på torsdagskvällen för GallRiks-ansvariga läkare 
och lokala koordinatorer. Vi återkommer med 
mer information om programmet. 



   

 

 

  
 

Nyhet – Stipendium till  
ST-läkare 
Till GallRiksdagarna kommer vi att dela ut 2 
stipendier som omfattar deltagande på våra 
inspirations- och utbildningsdagar, boende 
samt medverkan på socialt program. 
 
Ansökan skickas senast den 7 februari till 
GallRiks@rjl.se 
 
Läs mer om ansökningskrav och urval på 
hemsidan…….. 
 

 

Besök/utbildning eller 
support! 
Vi besöker er gärna! Är du ny i rollen som lokal 
koordinator eller ansvarig läkare och har behov 
av en grundutbildning, eller om du har 
önskemål av att gå igenom ditt uppdrag 
kontakta mig så arrangerar vi detta. 
Lise-Lott Prebner 
Nationell koordinator 
gallriks@rjl.se  - 076-130 87 22 
 

Vi finns på Twitter! 

 
Följ oss gärna  

http://twitter.com/GallRiks 

 

GULDGALLAN 
Missa inte möjligheten att söka någon utav 

våra utvecklingspriser! 
 

Sprid gärna detta bland alla våra register-
användare på din enhet! 

 

o Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap 
baserat på GallRiks-data, 15 000 kronor 

o Förbättringsarbete som utförts i 
verksamheten och som grundar sig 
på analys av GallRiks-data, 
15 000 kronor  

 
”Sista dag att nominera  

är den 31 mars!” 

 

På GallRiksdagarna presenterar vi samtliga 
finalister och delar ut priserna! 

 

Vi ser fram emot många ansökningar till 
våra två utvecklingspriser!  

 

 

Tack för fina insatser och  
ett gott registersamarbete 

under 2019! 

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt 
 och fortsatt utvecklande GallRiks-År 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!  

Styrgruppen GallRiks 


