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Till  
Den det berör,  
medlemmar i Arbetsgruppen cystisk fibros (ACF) och 
kontaktpersoner vid nationella CF-registrets registrerande kliniker 
 
 
 

Göteborg och Stockholm den 2 april 2020 
 
 
Principer för patientens rapportering av information om avslutade 
antibiotikabehandlingar till CF-registret 
 
Vid årsmötet den 6 mars 2020 godkände läkarna i Arbetsgruppen cystisk fibros (ACF) planen att CF-registret i 
samarbete med Upstream Dream AB (Genia) ska underlätta egenrapportering av avslutade 
antibiotikabehandlingar i registret med hjälp av egenvårdsverktyget Genia. Rapporterad data ska vara av sådan 
kvalitet att den kan användas i det nationella CF-registrets rapporter vid uppföljning av nya terapier.  
 
Detta dokument finns tillgängligt för alla berörda och distribueras till medlemmar i ACF och till kontaktpersoner 
vid CF-registrets registrerande kliniker. Det tydliggör överenskomna roller och fördelningen av ansvar när 
personer som ingår i CF-registret från den 15 maj 2020 i samband med vårdmöten (även på distans) kommer att 
kunna lämna strukturerade och egenrapporterade uppgifter om sina avslutade antibiotikakurer digitalt.  
 
Överenskommen process för egenrapportering av avslutade antibiotikabehandlingar 
Användaren använder Genia för att bekräfta avslutade behandlingar och skicka en rapport till sitt vårdteam med 
en lista på behandlingar. Överföringen sker mellan patient och vårdgivare direkt, med hjälp av Genia för att 
skicka informationen och CF-registrets lokala beslutsstöd för att ta emot den.  
 
Ett Antibiotika-API (ett protokoll för kommunikation mellan CF-registrets lokala beslutsstöd och Genia) 
implementeras senast 15 maj 2020 för att Genia-användare ska kunna exportera information om avslutade 
antibiotikakurer till sina vårdteam. CF-registrets beslutsstöd kommer både grafiskt och i siffror att visa antal 
dagar med antibiotika och administreringssätt (peroralt, inhalation resp intravenöst).  
 
CF-registrets beslutsstöd hämtar från användarens exportyta i Genia antibiotikadata via API och även pdf-
rapporter. Informationen är krypterad på ett sådant sätt att endast den lokala vårdgivaren via CF-registrets lokala 
beslutsstödsdel kan ta del av den.  
 
Överföring av den patientrapporterade informationen mellan den lokala vårdgivaren och det nationella CF-
registret sker inom ramen för registerplattformen.  

 
Personuppgiftsansvar 
Information om avslutade antibiotikabehandlingar i Genia är av privat natur enligt GDPR artikel 2 punkten 2 (c) 
och är Genia-användarens / patientens eget ansvar.  
 
Upstream Dream AB är personuppgiftsansvarig gentemot Genia-användaren för administration, 
informationssäkerhet och teknisk drift av egenvårdsverktyget. 
 
Den lokala vårdgivaren är personuppgiftsansvarig gentemot sina patienter för hanteringen i samband med att 
uppgifter samlas in från patienter till beslutsstödsdelen i CF-registret. Inrapporterad information i registret är den 
lokala vårdgivarens information och den vidarerapporteras sedan under den lokala vårdgivarens 
personuppgiftsansvar till det nationella CF-registret.  
 
Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för det nationella CF-registret är Karolinska Universitetssjukhuset i 
Stockholm. 
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Om CF-registret 
CF-registret är ett kvalitetsregister för barn och vuxna med sjukdomen cystisk fibros (CF). CF-registret 
klassificerades som ett nationellt kvalitetsregister 2012.  
 

- Syftet med registret har sedan dess start varit att kontinuerligt följa alla personer med CF över tid och 
säkerställa jämställd och jämlik vård över Sverige.  
 

- Patienter har alltid rätt att avbryta registreringen i CF-registret. De har också rätt att få veta vad som 
finns registrerat om dem och att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. 
 

- Hanteringen av uppgifter i registret regleras av lagstiftningen såsom dataskyddsförordningen, 
patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen.  

 
- Idag används CF-registret av Sveriges fyra CF-center (Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala) och en 

del länsdelssjukhus som vårdar CF-patienter. I registret samlas information och data som gör det 
möjligt att följa patienter samt optimera deras vård och behandling. Data hämtas bland annat från den 
årskontroll som patienten utför på sitt CF-center årligen. 

 
- Årligen görs utdrag till europeiska CF-registret för att kunna jämföra vård och behandling 

internationellt. Forskning på CF-centren bedrivs kontinuerligt på data från registret. Registret används 
också för att rapportera utfall (t ex uppgifter om antibiotikaanvändning) vid införande av nya terapier 
till vårdsystem, myndigheter och företag.  

 
 
Om Genia 
Genia är ett egenvårdsverktyg som underlättar för patienter som lever med CF att följa sina vardagsaktiviteter 
och göra egna noteringar om sitt mående och sina behandlingar.  
Patienter kommer att rapportera uppgifter till den egna lokala vårdgivaren med hjälp av egenvårdsverktyget 
Genia som de använder under sk egenansvar.  
 

- Genia är en konsumentprodukt (CE-märkt app i medicinsk teknisk utrustning Klass 1. Dnr hos 
Läkemedelsverket är 6.6.1-2018-57023).  
 

- Genia tillhandahålls under användarens egenansvar och används bara i egenvård som inte utgör hälso- 
och sjukvård. Att Genia tillhandahålls under egenansvar betyder att vårdpersonal informerar om Genia 
när de bedömer att det är en lämplig produkt och hur den kan anskaffas.  
 

- Genia förskrivs inte och utlämnas inte av vårdgivare och omfattas inte av hälso- och sjukvårdens 
ansvar. Vårdpersonalen kan ge råd och utbildning kring användningen av Genia utifrån sin 
yrkeskunskap och om rådet har betydelse för en god och säker vård för patienten ska det dokumenteras.  
 

- Idag finns ca 150 aktiva användare i Genia och 315 av drygt 700 personer som lever med cystisk fibros 
i Sverige har laddat ner appen (2 april 2020).  
 

- Informationen sparas i Genia i användarens egna, privata databas. Informationen kan också ha sin källa 
i andra system och appar t ex för spirometer, våg och aktivitetsmätare.  
 

- Nedladdning av Genia-appen (kostnadsfritt) är konsumentköp som omfattas av konsumentköplagen. 
Enligt lagen om medicintekniska produkter omfattas också Upstream Dream ABs ansvar av 
produktsäkerhetslagen.  

 
 
 
Sammanfattning av Anders Lindblad och Andreas Hager 
 
(Registerhållare för nationella CF-registret respektive VD för Upstream Dream AB) 


