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Innehåll

 Formulären och Manualen

 Webformuläret- Exempel på patienter – hur fyller vi i?

 Frågor 

 Inloggning och registrering

 Fortsättning?



Vaffö gör vi på detta viset?

Hur hamnade vi här?



Bakgrund 

1994



Har ortoserna någon effekt?

avsedd effekt för AFO

78%

10%

12%

Ja

Nej

ej svarat

Så… AFO tycks ha relativt bra effekt MEN

 Indikationer är oklara, många multisvar

 Ortoserna är ju också så olika…



Hälften av alla barn med CP använder AFO

40% för underlätta en funktion

41% för att bevara öka ROM

Måluppfyllelse:

Drygt 7av 10 AFO ger effekt så som tänkt

Gångförmåga (512 barn): 70% nådde mål

Balans/stabilitet (675 barn):75% nådde mål

Underlätta träning (233 barn):74% nådde mål



Varför kompletterande formulär om ortoser i CPUP?

 Behov av mer detaljerad information för att kunna dra slutsatser (och skapa riktlinjer)

 Ökad kunskap om ortoser och effekter

 För enskild individ (om enskild patient)

 Sett i relation till omgivning (utvärdering av verksamhet)

 Bättre och mer jämlik vård över landet

 Går inte att bygga i befintliga formulär (p g a platsbrist)

 Gemensamt språk/terminologi på fler plan (mål och funktion)

 Person som mest insatt rapporterar in om ortoser 

 Tillgång till övrig information/status för OI

 Över tid bättre beslutsstöd

Flera fördelar:



Ortosformulär

 Reviderat ortoser i FT/Vuxenformulär 2017 

 Förändringar införda 1 jan 2018

 Presenterat barn, vuxen, styrgrupp, CPUP-dagar Göteborg 2017 

 Stöd för uppdrag - nytt separat ortosformulär

 Utökat gruppen - arbetat fram förslag till ortosformulär

 Presenterat barn, vuxen, styrgrupp, CPUP-dagar Malmö 2018

 Presenterat formulär – reviderat efter synpunkter

 Testrunda externt – reviderat efter synpunkter



Referensgrupp för ortosformulär

 Anders Tange

 Andreas Jacobsson

 Anna Janmar

 Ásta S. Halldórsdóttir

 Boel Dittmer

 Cecilia Fältskog

 Ellinor Karlsson

 Eva Sandkleiva

 Frida Karlsson

 Gudbjörg

 Hanna Lisa Marternsdottir

 Ida Lager

 Jeanette Hultqvist

 Klara Mathiesen

 Linda Sjöström

 Rebecka Molid







ortosformulären
Övre ex Nedre ex Spinal 

• Axelortos

• Armbåge handledsortos

• Armbågsortos

• Handledsortos

• Handledsfingerortos

• Handledstumortos

• Handortos

• Fingerortos

• tumortos

• Ståskal

• Höftortos

• Knäortos

• Knäankelfotortos

• Ankelfotortos

• Supramalleolär ortos

• Fotortos

• Cervical ortos

• Thorakolumbosakral ortos

• Lumbosakral ortos

• Formgjuten sits

• sittskal



Alla formulär ortoser



Alla formulär ortoser



Alla formulär ortoser



Övre ex



Spinal



Nedre ex



Nedre ex



Nedre ex



Nedre ex



Spinal



Spinal



Spinal



Övre ex



Manual 



Exempel på utrapport



Statistik

Mot alla 

variabler

i 

CPUP 



Ortosformulär - slutfas
 Ortosformulär

 Tre pappersformulär klara (Övre, nedre, spinala ortoser)

 Web-formulär

 Testmodul med inloggning för arbetsgruppen - validera och testa. 

 Skarp version öppnas vid årsskiftet

 Manual 

 Ortosmanual med vuxenmanual som mall – skall testas

 Slutfas

 Presentation CPUP-dagar

 Utbildningsinsatser

 Inloggning, behörigheter



Inloggning till databasen 



Ansökan om behörighet



Ansvarig i varje region

Användarens behörighet 

skall godkännas av en i varje 

region utsedd person som 

har kännedom om den 

sökande



Utbildning

1. Börja registrera (följ manualen)

2. Regionvis support och utbildning – efter behov

3. Bygga upp nätverk lokalt (ev lokala representanter?)

4. Framtida CPUP årsmöten



Frågor

 Behörighet och inloggning till databasen, helpdesk IT

penelope.lindgren@skane.se

046-17 13 48

 Frågor om formulär, manual, inrapportering

elisabet.rodby_bousquet@med.lu.se

021-17 59 79

mailto:penelope.lindgren@skane.se
mailto:elisabet.rodby_bousquet@med.lu.se


Mailadresser till ortosgruppen

 Fredrik.Bergljung@aktivortopedteknik.se (Lund)

 Michael.Ceder@teamolmed.se (Jönköping)

 Per-AkePekka.Ohrling@aktivortopedteknik.se (Linköping) 

 Andreas.Ingemarsson@teamolmed.se (Uppsala)

 Tina.Andersson@teamolmed.se (Stockholm) 

 Johanna.Pettersson@aktivortopedteknik.se (Västerås)

 Jenny.Hedberg.Graff@dll.se (Sörmland)

 Elisabet.Rodby_Bousquet@med.lu.se (Västerås)
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