Information till patient eller närstående – en undersökning av svårläkta
sår med hjälp av RiksSårs app (bilder och mätning av sårytan)

Under tiden 1 april 2018 till 31 december 2019 kommer vi att genomföra en test av RiksSårs
app som en del i vår kvalitetsuppföljning. Målsättningen är att undersöka hur appens nya
funktioner med fotografering och mätning av såryta fungerar i den kliniska vardagen och hur
detta kan underlätta för personalen att sätta rätt sårdiagnos och ge rätt behandling.
Varför görs denna undersökning?
Det är mycket viktigt för personal som behandlar patienter med svårläkta sår att ha rutiner
för att snabbt kunna ge sårpatienten rätt diagnos och rätt behandling. Alltför ofta saknas
diagnos och patienter med svårläkta sår får därmed inte den bästa behandlingen.
Hur går undersökningen till?
Din sjuksköterska/undersköterska/läkare kommer att fråga dig om du vill att ditt sår ska
registreras i det nationella kvalitetsregistret RiksSår. Genom att använda RiksSår som ett
hjälpmedel vid sårbehandling har personalen fått ett stöd för att åstadkomma ett
strukturerat och kliniskt effektivt omhändertagande av patienter med svårläkta sår. RiksSår
erhöll, för sina insatser på sårområdet, det fina medicinska priset Guldskalpellen 2017 som
årets förnyare i svensk sjukvård.
Samtycke
Samtliga deltagande patienter får denna information av sin behandlande sköterska/läkare
om studies utförande, samtycke dokumenteras i appen. För patienter som inte själva har
förmåga att samtycka till studien, sker studien i samråd med anhörig(a). Om en anhörig
motsätter sig utförandet får studien inte genomföras. Forskningen får inte heller genomföras
om forskningspersonen i någon form har gett uttryck för att inte vilja delta.
Uppgifter som registreras
För att utveckla och säkra vården för sårpatienter kommer uppgifter om dina sår att
registreras enligt inarbetade rutiner i RiksSår.
Sekretess
Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen 25 kap. 1 § i Offentlighets- och
sekretesslagen. Enligt 26 § i personuppgiftslagen (PuL) har du som patient möjlighet att få
information i form av ett så kallat registerutdrag. Region Jönköpings län har Centralt
Personuppgiftsansvar (CPUA) för RiksSår. För frågor om sekretess hänvisas till juridik@rjl.se .

