Till SSDV:s medlemmar

Verksamhetsrapport EpiReg

Verksamheten med EpiReg har fortsatt som tidigare år. I EpiReg registreras klinik, kön, ålder och
testutfall för svenska basserien. EpiReg har sedan uppstarten 2009-2010 skötts från hudkliniken vid
Örebro universitetssjukhus.
Alla inskickade protokoll för tiden 2010 – 2017 är nu registrerade i databasen i Örebro och kommer
att generera en artikel för publikation. Undertecknad håller i detta.
Från och med 2019 (retroaktivt även 2018) görs en förändring då EpiReg kommer att skötas av
Mihaly Matura i Skövde (se bifogad bilaga med info till deltagande kliniker). Utöver denna förändring
fungerar EpiReg som tidigare med samma regelverk.
Så testresultat från 2019 och framåt ska skickas till Mihaly Matura på adressen nedan. Protokoll från
2018 är redan överlämnade till honom.

Mihaly Matura
E-mail: mihaly.matura@vgregion.se
Adress: Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde, 54185 Skövde
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Magnus Lindberg
Professor, överläkare

Bilaga EpiReg
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Kliniker som deltar i EpiReg

Angående Förändring i EpiReg
Kära vänner,
Jag skriver nu till alla kliniker som deltar i EpiReg. Då jag trappar ned mina aktiviteter kommer det att
bli en liten förändring i hur EpiReg sköts. Handhavandet av EpiReg flyttas nu till Mihaly Matura på
hudkliniken, Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Följande gäller från och med nu:
Alla testprotokoll t.o.m. 2017 är nu registrerade i databasen i Örebro. Jag kommer att hålla i
sammanställningen av materialet för åren 2010 – 2017.
Testprotokoll från och med januari 2018 kommer att registreras i EpiReg men på Hudkliniken i
Skövde.
I övrigt gäller som tidigare att det som registreras i EpiReg är klinik, ålder, kön, testtid och
testresultat. Det går inte att identifiera enskilda individer i EpiReg:s datamängd och registret
betraktas juridiskt inte som ett personregister.
Varje klinik äger sina data. Vid vetenskaplig publicering ska deltagande kliniker tillfrågas och erbjudas
möjlighet att delta i författandet.

EpiReg sköts nu av Mihaly Matura med E-mail: mihaly.matura@vgregion.se
Adress: Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde, 54185 Skövde
Testprotokoll från och med januari 2018 ska alltså skickas in på denna adress.
De protokoll som redan skickats till Örebro har lämnats över till Skövde.

Med vänlig hälsning och tack för ett gott samarbete
Örebro 2019 03 01

Magnus Lindberg

