Svenska Bukväggsbråck
Ett nationellt kvalitetsregister

Verksamhetsrapport 2008
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 2008
Registerverksamheten har till mycket stor del ägnats åt att utveckla den internetbaserade
formuläret i samarbete med programutvecklare och statistiker vid NKO. Den av kollegiet
beslutade omfånget av samtliga bukväggsbråck, exklusive ljumskbråck, ger upphov till många
parametrar och ett därför komplicerat gränssnitt. Avsikten att strömlinjeforma
inmatningsrutiner och dynamiskt anpassa formuläret har visat sig svårare än beräknat och en
hel del programmeringstid har krävts från NKO:s sida. Andra förseningar från leverantörens
sida försköt testperioden framåt. Den nuvarande utformningen har tagit väl vara på de
synpunkter från användarna som pilotstudien genererade.
Flera kliniker har fortsatt registrera sina bukväggsbråck i enlighet med registerunderlaget och
väntar enträget på driftsättning.
Indata presenterades vid Bråckdagarna i Stockholm under mars månad, liksom
framskridandet av datanbasen.
På EHS:s (European Hernia Society) möte i Sevilla i maj redovisades framväxandet av
registret samt några av de data som den utökade pilotstudien givit.
I oktober presenterades registret vid EHS internationella klassifikationsmöte.

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
i nära relation till SIKT, där flera av arbetsgruppen innehaft styrelseposter. Några av de
tidigare styrgruppsmedlemmarna har nu mer aktivt deltagit i registerutvecklingen.
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Under 2009 har styrgruppen omformats då några av medarbetarna fått andra uppgifter som
tagit alltmer av tiden.
Gruppens sammansättning representerar geografiskt spritt, stort och mångårigt engagemang
inom bukväggskirurgin.
Styrgruppen för registret 2008-09 har utgjorts av
 Peder Rogmark, specialistläkare, doktorand, Malmö
 Sam Smedberg, överläkare, med.dr., Helsingborg
 Sven Bringman, överläkare, docent, Södertälje
 Agneta Montgomery, överläkare, docent, Malmö
 Emmanuel Ezra, överläkare, Arvika

Ekonomi
Registrets anslagsansökan för 2008 bifölls med 300 000 kr. Detta har möjliggjort
förhandlingar och kontrakt med en databasleverantör (NKO). Registerhållaren och
Styrgruppsorförande hemklinik har upplåtit sammanlagt 6 veckors arbetstid.
Ny anslagsansökan för 2009 har lämnats in. Den bifölls med 200 000 kr.
Programlicens
Upplupna arbetskostnader 6 v 2008 Registerhållare Kir klin
Statistikertjänst och programmerartjänst 2008 ej fakturerat innan
registret är driftsatt
Möteskostnader

35 000
140 000
?
15 000

September 2009

Peder Rogmark

Agneta Montgomery

Registerhållare

Ordförande styrgruppen
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