
Program
Samtalsledare: Susanna Jäghult

 09.00 – 09.30 Kaffe/frukost och nätverkande

09.30 -09.35    Välkommen - Sanna inleder och berättar om 
syftet med och upplägg av dagen

09.40 – 09.55 Vad har hänt sen sist - bland annat separera 09.40 – 09.55 Vad har hänt sen sist - bland annat separera 
grafen - Pär Myrelid, Linköping

09.55 – 10.00 Utrymme för frågor

10.00 – 10.15 Vaccinationsmodulen - nytt i SWIBREG 
– Olof Grip, Skåne

10.15 – 10.20  Utrymme för frågor

10.20 – 10.25  Kort bensträckare

10.25 – 10.45  Presentation av hur barnsidan arbetar med att 10.25 – 10.45  Presentation av hur barnsidan arbetar med att 
få den unga patienten att bli mer delaktig genom att arbeta 
med grafen - Sara Wallin, Astrid Lindgrens barnsjukhus

10.45 – 10.55 Utrymme för frågor

10.55 – 11.25  Öppna jämförelser - presentation av hur det 
ser ut, men också hur du kan du jobba inom kliniken för att 
förbättra dina siffror - Martin Rejler, Eksjö

11.25– 11.30   Utrymme för frågor

11.30-11.55 Kan SWIBREG hjälpa till att förbättra arbets-
sättet med RPT och IBD patienter. Nyttan av och tankar idéer om sättet med RPT och IBD patienter. Nyttan av och tankar idéer om 
hur man kommer i gång, vad man behöver göra för att det skall 
börja flyta och så vidare - Marie Andersson, Borås

11.55 – 12.00 Sanna introducerar 
eftermiddagens aktiviteter

12.05 – 13.05 Lunch

13.05 – 15.00 Workshop inklusive kaffe

  Baskunskap – klinisk användning  Baskunskap – klinisk användning
  Forskning via Swibreg
  Hur kan SWIBREG få dig att spara tid?
  Hur patienter blir mer delaktiga i sin vård och 
  behandling genom att kunna jämföra mediciniska
  data med upplevd hälsa via registret?

15.00 – 15.15   Tack för idag, Sanna sammanfattar dagen
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Föreläsare
Pär Myrelid, Linköping, Martin Rejler, Eksjö,Olof Grip, Malmö, Sara Wallin, Stockholm,
Marie Lindh, Stockholm (Mag-Tarmförbundet), Anne Carlsson, Stockholm (ILCO), 

Susanna Jäghult, Stockholm, Marie Andersson, Borås

Mötet arrangeras av oss på Mediahuset och är kostnadsfritt tack vare våra sponsorer. För det vetenskapliga innehållet står den oberoende programgruppen/föreläsare. Sponsorerna har inte haft möjlighet 
att påverka innehållet i programmet och inga arvoden eller andra ersättningar har betalas ut från sponsorerna till föreläsare. 

Tack till våra sponsorer!


