
Koppling till SPAR – underlättar registrering av patient och 
säkerställer aktuella personuppgifter
Genom en koppling till SPAR (Statens personadressregister) kan vårdgivaren underlätta registrering 
av nya patienter samt säkerställa att alltid ha kompletta och aktuella personuppgifter för sina 
patienter  i CGM J4. 

Vårdgivaren kan konfigurera vilken information som ska föras över från SPAR. Utöver namn, kön och 
adressuppgifter kan vårdgivaren välja att hämta avlidenmarkering samt sekretessmarkering. Patient 
med avlidenmarkering i SPAR markeras automatiskt som avliden i CGM J4 och kommer därmed inte 
kunna bokas in av misstag. Patient med sekretessmarkering i SPAR markeras med ikonen "Skyddade 
uppgifter" i CGM J4 för att uppmärksamma personalen om att patienten skall hanteras enligt de 
riktlinjer som verksamheten har satt upp för hantering av patienter med skyddade uppgifter.

I CGM J4 presenteras information när senaste uppdatering från SPAR gjordes så att det alltid framgår 
hur aktuella uppgifterna för en patient är.

För mer information eller beställning kontakta oss
Compu Group Medical Sweden
Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg
Tfn: 031 720 63 00
E-post: forsaljning.se@cgm.com

Om SPAR
Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både 
svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är 
fastställd. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret. Syftet med SPAR är att 
lämna ut uppgifter elektroniskt under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa villkor.

COMPUGROUP MEDICAL – GER MER TID FÖR PATIENTER!
Mer tid – det blir resultatet av våra IT-system med helhetslösningar i er verksamhet. Genom 25 års engagemang och nära samarbete med vård- och sjukhus-
sektorn har vi kunnat utveckla produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten, reducerar kostnader, minskar risker för misstag och höjer kvaliteten på 
vården. Det är därför vi sedan lång tid är marknadsledande leverantör av IT-system för företagshälsovård, primärvård och elevhälsa i Sverige. 
CompuGroup Medical är en av de ledande internationella koncernerna inom e-hälsa. Närvaro i 43 länder med mer än 4000 medarbetare garanterar en 
långsiktig närvaro på marknaden med fortsatt fokus på innovativa lösningar på de ständigt ökande kraven inom hälso- och sjukvård. 
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Det är även möjligt att aktivera automatisk uppdatering, vilket innebär att en slagning görs automatiskt när en 
användare öppnar en patient. Automatisk uppdatering säkerställer att patientens uppgifter hålls aktuella. För att 
undvika onödiga anrop mot SPAR går det att ställa in intervall mellan automatiska uppdateringar så att inte flera 
slagning görs inom tex en och samma dag.

Manuell slagning
 Genom att ange personnummer (eller 
samordningsnummer) och klicka på "Hämta 
personuppgifter" vid registrering eller 
uppdatering av patient i CGM J4 hämtas och 
förifylls aktuella personuppgifter för patienten så 
som namn och adress mm. Systemet markerar 
de inmatningsfält som har uppdaterats med 
information från SPAR. 
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