
Svenska palliativregistrets Utdataportal



På palliativregistret.se hittar du vår utdataportal på två ställen,
antingen direkt till höger på sidan eller i menyraden.

Klicka här för att 
komma till vår 
portal.



Här väljer du enkelt den rapport du vill se genom att klicka på Rapporter. Har du tidigare 
loggat in med SITHS-kort och sparat en rapport så hittar du även den till höger i menyn.

För att exempelvis se 
hur många dödsfall 
som är 
inrapporterade klicka 
här



När du valt rapport kommer automatiskt hela rikets resultat fram och rapporten sträcker sig 
ett år tillbaka. I menyn kan du välja att se siffror i stället för diagram och hitta förklaringstext 
till rapporten. Till höger kan du gruppera om rapporten så att den passar dej.



Klickar du på tratten så kan du göra många olika urval för att modifiera just din rapport. Här 
klickar du på de små svarta pilarna och avgör själv vilken period du vill att rapporten ska visa 
och vilken verksamhet/ kommun eller klinik du vill se med mera. Så fort du gjort dina urval så 
uppdateras bilden. Är du inloggad med SITHS-kort klickar du på ”mina enheter” och markerar 
den eller de som du vill att rapporten ska visa.

Ändra period här



När du nu gjort dina urval men vill kika på en annan rapport, markera cirkeln vid 
” Spara urval för alla rapporter” då kan du hoppa mellan alla rapporter utan att behöva göra 
om dina urval. Klicka sedan på Rapporter och välj en annan.



Nu vet vi hur många som rapporterats in så nu vill jag exempelvis veta vad vi är bra 
respektive mindre bra på. Så jag väljer Spindeldiagrammet för att få en ögonblicksbild.



Det ljusa grå nätet i botten är en spindel i 100%. Det röda nätet är måluppfyllelse och det gröna 
är uppfyllda mål. Peka med muspekaren på ett ben i spindeln för att få snabb information om 
hur ni ligger till. Denna bild visar alltså att vi behöver arbeta med smärtskattning, munhälsa, 
brytpunktssamtal och närvaro i dödsögonblicket.



Välj bland våra 
analysrapporter 
när ni ska 
förbättra era 
resultat.

Vi rekommenderar att ni använder de enskilda analysrapporterna för diskussion och 
förbättringsarbete. Kika också under Kunskapsstöd på hemsidan, där finns enkla verktyg att 
både skriva ut och beställa.



Är du inloggad med SITHS-kort så kan du spara rapporterna om du klickar på disketten. Är 
du inte inloggad, kan du markera bilden med höger musklick och ”spara som” eller ladda 
ner bilden via fil uppe till höger vid de tre strecken.



Testa nu att klicka runt i portalen, 
inget kan egentligen hända. Om 
du vill börja om, klicka på lilla 
soptunnan uppe vid tratten för 
att rensa dina urval och bocka ur 
”spara urval för alla rapporter om 
denna är ifylld.

Tänk nu på att allt detta är 
realtidsrapporter, det vill säga 
att så fort någon registrerar ett 
dödsfall så uppdateras hela 
portalen. 
Därför kan siffror ändra sig från 
en minut till en annan. 


