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Verksamhetsrapport 2007
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
Registergruppen har under våren 2007 kontaktat NKO i Lund, UCR i Uppsala och
Onkologiskt Centrum (OC) i Umeå för att diskutera databasplattform och hantering av
maskinservice. Både UCR och OC avböjde engagemang med hänsyn till brist på lediga
resurser. NKO erbjöd ett kostnadsmässigt mycket konkurrensmässigt alternativ i det av dem
nyutvecklade kvalitetsregisterplattformen Comporto. En tilltalande punkt var att parallella
register i systemet blir möjliga till ett mycket attraktivt pris.
Under juni månad skrevs kontrakt om utveckling av ett nät-baserat register.
Under kirurgveckan 2007 redovisades registrets första provregistrering med pappersbaserat
registerunderlag. Fem kliniker provade under våren 2007 att registrera sina bukväggsbråck.
Användarnas synpunkter har givit flera uppslag till att förbättra och förtydliga många av de i
registret ingående punkterna. Tydligast av allt var behovet av dataunderstöd för att kunna
sortera fram de frågor som var relevanta för det aktuella bråcket.
Under oktober månad redovisades ett utkast till det nät-baserade formuläret i Comportosystemet. Med synpunkter från pilotundersökningen påbörjades en revision, som planeras
ligga färdig tidigast vid årsskiftet.
Några av de ingående pilotklinikerna har fortsatt registrering med målet att kunna bilda ett
större underlag för utveckling av årsrapporten.

Styrgrupp
Styrgruppen har under registerutvecklingsfasen utgjorts av Arbetsgruppen för bukväggskirurgi under Svensk Kirurgisk Förening, samt en registerutvecklingsgrupp. Under 2007 har
Arbetsgruppen för Bukväggskirurgi förenats med Svensk Förening för Minimalinvasiv
Kirurgi (MIK) och bildat en ny delförening inom Svensk Kirurgisk förening: Svensk förening
för Innovativ Kirurgisk Teknologi (SIKT). Registerutvecklingsgruppen har fortsatt sitt arbete
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i nära relation till SIKT, där flera av arbetsgruppen innehaft styrelseposter. Några av de
tidigare styrgruppsmedlemmarna har nu mer aktivt deltagit i registerutvecklingen.
Gruppens sammansättning representerar geografiskt spritt, stort och mångårigt engagemang
inom bukväggskirurgin.
Registerutvecklingsgruppen har utgjorts av
• Peder Rogmark, specialistläkare, Malmö
• Sam Smedberg, överläkare, med.dr., Helsingborg
• Staffan Wollert, överläkare, med.dr., Uppsala
• Jan Kågström, specialistläkare, Sundsvall
• Sven Bringman, överläkare, med.dr., Södertälje
• Agneta Montgomery, överläkare, docent, Malmö

Ekonomi
Registrets anslagsansökan för 2007 bifölls med 200 000 kr. Detta har möjliggjort
förhandlingar och kontrakt med en databasleverantör (NKO). Registerhållarens hemklinik har
upplåtit 4 veckors arbetstid under 2006-2007.
Ny anslagsansökan för 2008 har lämnats in. Den bifölls med 300 000 kr.
Anslutningsavgift, NKO
Programlicens
Upplupna arbetskostnader 4 v 2006-2007 Registerhållare Kir klin

100 000
30 000
70 000

September 2008
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