För att ska kunna se era registerade patienter måste du först logga in.
Du gör precis som vanligt:
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Här hittar du, era registerade patienter
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Detta visar data i registret
Värdena inkluderar samtliga patienter som d et finns data för i re~stret
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LUITVÄGSREGISTRET

SENASTE NYTT

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalit etsregister som hjälper verksamheter på
alla vård nivåer inom hälso- och Sjukvården att följa sina insatser för astma och
KOL-patienter. Registret kan användas i såväl det verksamhetsnära

2020-03-17 Nytt datum kommer inom kort för
Luftvägsregist rets årsmöte 2020
2020-03-17 Nytt datum kommer inom kort för

förbättringsarbetet som i mötet med patienten .

Astma- och Allergiförbundets
Allt fler verksamheter väljer att använda re~st ret. Ett skäl är möjligheten att hålla
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