Information till projektdeltagare – Användartestning av bildapp för säkrare diagnostik och bättre
behandling av patienter med svårläkta sår

Under tiden april 2018 till december 2019 kommer RiksSår att genomföra en test av RiksSårs app för 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.
Projektets syfte
Projektet syftar till att utvärdera hur personal, som behandlar patienter med svårläkta sår, på bästa sätt kan
utnyttja RiksSårs bed-side app för att följa patientens sårläkningsprocess. Vi ämnar rekrytera 100 registratorer,
som är spridda geografiskt och på olika enheter. Som registrator kan du vara en användare som använt
registret väldigt länge eller så kan du vara nybörjare.
Värdet för dig
Projektet syftar till att bli grundbulten i ett nytt beslutsstöd för svårläkta sår, dit även telemedicin och digital
sårjournal kommer att kopplas. Ni kan med fördel vara flera på samma
vårdcentral/avdelning/enhet/kommunalt boende som använder appen och blir då knutna till projektet. Genom
att engagera flera medarbetare så kan ni när som helst och oberoende av varandra se bilderna på appens IT plattform. På så sätt kan appen användas för kompetensutveckling och kvalitetsförbättringar för enheten.
Inga kostnader
Deltagande i projektet är kostnadsfritt. RiksSår erbjuder:




webbutbildning för samtliga registratorer med en instruktiv film, som du kan använda under hela
testperioden (info kommer via hemsidan)
support under projekttiden och uppföljning efter avslutat projekt
kostnadsfri sårutbildning (ca 1 timme) via webb

Din enhet ansvarar för utrustning i form av enhetens/registratorns iPhone, iPad och dator. Appen är i dagsläget
inte åtkomlig på androida enheter.
Åtagande som registrator i projektet:




att använda RiksSårs app för att utvärdera bilder och sårytemätning för att på så sätt följa patientens
sårläkningsprocess och med möjlighet till lättillgänglig registrering i RiksSår
att bidra med synpunkter och förslag på hur appen kan justeras så att den bäst passar till den kliniska
verksamheten
ta del av denna information, ge ut patientinformation samt underteckna medföljande
överenskommelse. Undertecknade blanketter kan scannas och skickas till anna.davnert@ltblekinge.se

Projektet är ett Vinnova projekt och den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med
Personuppgiftslagstiftningen (PUL). Region Jönköpings län har Centralt Personuppgiftsansvar (CPUA) för
RiksSår. För frågor om sekretess hänvisas till juridik@rjl.se .
All information som inhämtas under studien hanteras enligt gällande sekretessbestämmelser. Dina svar och
resultat kommer att behandlas så inga obehöriga kan ta del av dem. Du har rätt enligt personuppgiftslagen (PuL
§26) att få reda på vad som är dokumenterat om dina registreringar och begära ut ett registerutdrag från
studiens register. Detta gör man med att skicka in en egenhändigt undertecknad skrivelse till juridik@rjl.se. Du
har också rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. För patienter som registreras i RiksSår gäller den
praxis som finns för samtliga nationella kvalitetsregister, dvs. patienten får information om registret och
tillfrågas muntligen om samtycke till registrering. För att kunna följa den nya Dataskyddsförordningen (GDPR),
som träder i kraft i maj 2018, så har appen redan idag en obligatorisk variabel för samtycke vid inlogg. Har du
frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa eller maila till: Rut F Öien, Projektledare, Blekinge
Kompetenscentrum, rut.oien@rikssar.se , tel: 0734 471344

