
Lathund för överföring via 
Medrave till SibeR version 2023-04-03



Data hämtas regelbundet under veckan, automatiskt av Medrave från enhetens 
journalsystem

Information plockas från enhetens överenskomna mallar för iKBT

Medrave sammanställer information avseende uppstart och avslut för iKBT i en 
sändningsrapport 

Enhetens ansvarige överförare kontrollerar status på rapporten i Medrave
‒ Om ”Klar för att sändas” skickas rapportraderna till SibeR
‒ I annat fall ombes ansvarig behandlare korrigera det som blivit fel

Vid överföring skickas data via en krypterad anslutning till registrets plattform 
Stratum på Registercentrum Västra Götaland

Överförd  information kan inspekteras i SibeR i ”Våra registreringar”

Antal start och avslut, utfall av kvalitetsindikatorer kan inspekteras via statistikfliken 
”Resultatöversikt” i SibeR

Sammanfattning



Behörighet till SibeR
‒ Enheten behöver ett ContextID från Registercentrum Västra Götaland som kopplar enheten till 

Medrave-leverans

‒ Den som utsetts som ansvarig för sändningar ska ha ”plusregistrerarbehörighet” i SibeR. Om denne 
slutar ska ny överförare utses och få introduktion och behörigheter

‒ Saknas ContextID eller plusregistrerarbehörighet kontaktas i första hand Registercentrum som skickar 
erhållet id till Medrave och bistår med användaravtal i SibeR med behörigheter  

‒ Registercentrum rc.behorigheter@vgregion.se

‒ Registerhållare SibeR cecilia.svanborg@regionstockholm.se

Behörighet till Medrave M4
‒ Enhetens Medrave-administratör/enhetschef sätter normalt behörigheter på enheten

‒ För att se formulär i M4 och kunna sända behöver överföraren behörighet 2=Drilldown och 3=Se all data.

Sökväg till sändningsrapporten i Medrave M4
‒ Medrave M4 Huvudmeny -> Sjukdomar -> Psykisk ohälsa -> SibeR -> Sändning

Förberedelser

mailto:rc.behorigheter@vgregion.se
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Överföring med sändningsrapport

För varje patient-rad som skall överföras framgår

‒ Datum för behandlingsstart

‒ Diagnos som är grunden till påbörjad behandling

‒ Antal delformulär som är ifyllda 
‒ 1. Nyregistrering vid Behandlingsstart 

‒ Data från uppstartsmall

‒ 2.  Uppföljning vid Behandlingsavslut (OBS, viktigt att sända för resultat)

‒ Data från avslut/sammanfattningsmall

‒ 3.  Uppföljning 6 månader efter behandlingsstart (används ej i VGR fn)

‒ Status på blanketten 

‒ Kryssruta för att markera att formulär ska skickas

Även rader från osignerade journaler visas i rapporten



Sändning

Skicka formulär

‒ Rader med       kan sändas

‒ Markera enskilda rader i kryssrutan på patient-raden

‒ Alternativt använd knappen ”Markera samtliga formulär för 
sändning” för att skicka alla rader

‒ Avsluta med att trycka på knappen ”Skicka formulär”

Notera rutan Visa dolda formulär så att man av misstag inte har 
behandlingar liggande där

Status

‒ De formulär som har skickats markeras med grön bock

‒ Förekommer rött kryss undersök vad som är fel



Förklaringar, felsökning
och kvalitetssäkring



Teckenförklaring patientrapport, statuskolumn

Rad som är klar för att sändas

Rad som är registrerad hos SibeR

Rad där teknisk sändning misslyckats. Undersök fel!

Ogiltiga formulär enligt valideringsregler
‒ Håll muspekare över raden för att se anledning

‒ För att se detaljer i formulär klicka på raden och studera dem i Medrave (se bild 
längre ner)

‒ Vid behov kontakta aktuell journalförare som får korrigera i relevant journalmall

‒ Notera! Ändringar i journal kan ej göras i Medrave 



Analys av information i  formulär nyregistrering (uppstart) och uppföljning (avslut)

Om en patient-rad inte går att sända
‒ Klicka på patient i sändningsrapporten

‒ Notera att det är olika flikar för nyregistrering och 
uppföljning

‒ Kontrollera om ifyllda uppgifter är korrekta i journal

Efter korrektion i journal
‒ Korrigerat notat skriver över det felaktiga formuläret i 

Medrave,  visas efter nattlig uppdatering och ska sändas 
igen

‒ Man kan ställa in tidsperiod så att man inte behöver sända 
in gamla registreringar för långt bak i tiden



Tekniska problem

Tekniska problem, dvs som inte löses genom korrigering i journal

‒ Kontakt Medrave: support@medrave.com eller 08-449 72 57

‒ Medrave-ansvarig på den egna enheten

mailto:support@medrave.com


Formulär för att kunna
kommunicera exempel

För att säkert kunna kommunicera
patientexempel med Medrave 
supporten så finns ett formular för 
felrapportering

Du måste också kontakta supporten via 
telefon för att lösa problemet



Följ upp och kvalitetssäkra att informationen hamnat rätt i SibeR!
Använd resultat i utvecklingen av vården!

Ansvarig överförare fyller viktiga 
funktioner att säkra bra rutiner för  
dokumentation och för datakvalitet

Överföraren ska ha 
plusregistrerarbehörighet i SibeR

När man loggar in till SibeR så går det 
att se överförda registreringar i ”Våra 
registreringar”

Antal start, avslut och utfall för 
kvalitetsindikatorerna syns i  
”Resultatöversikt” i flik Statistik, 

https://siber.registercentrum.se/

https://siber.registercentrum.se/

