
Frågor och svar om registrering av data i Ortosformulären i CPUP 

• När kan jag börja registrera i CPUP?  

Svar: Från och med 1 januari 2020. 

 

• Finns det möjlighet att få ta del av en utbildning om hur man registrerar data i formuläret?  

Svar: Det kommer gå att anmäla sig till webbaserad utbildning och det kommer inom kort 

finnas en utbildningsfilm på CPUPs hemsida. 

 

• Vem kan registrera ortoser i CPUP?  

Svar: Legitimerade ortopedingenjörer och arbetsterapeuter som tillverkar, lämnar ut ortoser. 

 

• Hur gör jag för att ansöka om behörighet för inloggning?  

Svar: Det beror på om du är anställd inom regionen eller av bolag som har avtal med 

regionen. Se information om vad som gäller i ” Information om inloggning och behörighet för 

leg ortopedingenjör”.  

 

• Hur vet jag att jag kan börja registrera in data i CPUP?  

Svar: När du har fått inloggningsuppgifter till dig från RC Syd  är det klart att börja registrera.  

 

• Hur loggar jag in på CPUP?  

Svar: Inloggning sker via CPUPs hemsida på förstasidan i spalten till höger under rubriken 

”rapporter och registreringar”. Välj ”Inloggning”. Välj där ”CPUP ortoser”. Du loggar in med 

SITHS kort eller Mobilt BankID.   

 

• Var hittar jag ortosformulären?  

Svar: Under rubrikerna ”Formulär barn” och ”Formulär vuxna” i menylisten högst upp på 

CPUPs hemsida (förstasidan). 

 

• Hur tolkar jag formuläret?  

Svar: Via ortosmanualen som finns under rubrikerna ”Formulär barn” och ”Formulär vuxna” i 

menylisten högst upp på CPUPs hemsida (förstasidan). I webformuläret finns även 

infromationstext om du trycker på (i). 

 

• När skall jag registrera i CPUP? 

Svar: Vid förskrivning av ny ortos till person som följs i CPUP. 

 

• Hur tar jag del av inrapporterade data om aktuell patient?  

Svar: Via samma inloggning i databasen som när du registrerar uppgifter om ortoser. 

 

Tips: Prenumerera på CPUPs nyhetsbrev. Registrera dig på CPUPs hemsida (förstasidan längst 

ner). 


