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Verksamhetsrapport 2006 

Målsättning 
Uppgiften för kvalitetsregistret Svenska Bukväggsbråck är att samla uppgifter avseende 
operationsmetoder och dess komplikationer från enheter som opererar bukväggsbråck, såväl 
primära som sekundära. Målsättningen är att samtliga i Sverige opererande enheter är 
anslutna.  
 
Syftet med registret är 

att öka kunskapsnivån avseende behandling av bukväggsbråck 
att belysa olika operationsmetoders effektivitet 
att skapa ett nationellt nätverk för ökat kunskapsutbyte 
att stödja såväl nationellt som lokalt förändringsarbete 

Verksamhet 
Styrgruppen har 2004 utsett en registerutvecklingsgrupp som arbetat med att ta fram 
registreringsunderlag. Initiala intresset riktades enbart mot ärrbråck, men efterhand har 
samtliga bukväggsbråck, utom ljumskbråck, kommit att omfattas.  
Under 2004–2006 har utvecklingsgruppen fortlöpande presenterat förslag och diskuterat 
omfattning vid bukväggsgruppens Bråckdagar i Stockholm på våren och vid en session på 
Kirurgveckan. 
Under hösten 2006 planerades ett pilotprojekt med ett fastlagt registerunderlag. Tio intres-
serade kliniker skulle under september till december registrera samtliga sina bukväggsbråck. 
Resultat avsåg att redovisas på nästkommande bråckmöte. Projektet fördröjdes dock och 
inleddes först i januari 2007. Resultatet kommer att redovisas vid Kirurgveckan 2007. 
Kontakter med leverantör av IT tas under våren 2007 med NKO i Lund, med UCR i Uppsala 
och med Onkologiskt Centrum i Umeå 

Styrgrupp 
Styrgruppen har under registerutvecklingsfasen utgjorts av Arbetsgruppen för bukväggs-
kirurgi under Svensk Kirurgisk Förening, samt en registerutvecklingsgrupp. 
Medlemmar har varit: 

• Sam Smedberg, överläkare, med.dr., Helsingborg 
• Leif Israelsson, överläkare, docent, Sundsvall 
• Agneta Montgomery, överläkare, docent, Malmö 
• Jan Dalenbäck, överläkare, med.dr., Frölunda 
• Bjarne Ardnor, specialistläkare, Umeå 
• Pär Nordin, överläkare, med.dr., Östersund, adjungerad 
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Registerutvecklingsgruppen har utgjorts av 
• Peder Rogmark, specialistläkare, Malmö 
• Staffan Wollert, överläkare, med.dr., Uppsala 
• Jan Kågström, specialistläkare, Sundsvall 
• Sven Bringman, överläkare, med.dr., Södertälje 

 
Gruppens sammansättning representerar geografiskt spritt, stort och mångårigt engagemang 
inom bukväggskirurgin. 
Med fortsatt registerutveckling kommer en annorlunda styrgrupp att utformas i samråd med 
Arbetsgruppen för Bukväggskirurgi och Svensk kirurgisk förening. Organisatoriska 
förändringar pågår under 2007 med bildning av en ny delförening SIKT (Svensk förening för 
Innovativ Kirurgisk Teknologi) genom samgående mellan Arbetsgruppen för bukväggskirurgi 
och Svensk förening för Minimal-Invasiv Kirurgi (MIK). 

Ekonomi 
Fram till 2006 har Registret inte haft några intäkter, utan utvecklingsarbetet har genomförts 
ideellt. Anslagsansökan till SoS/SKL 2006 lämnades utan bifall.  
Ny ansökan inför 2007 lämnades in. 
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