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Verksamhetsrapport 200987 

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 20089 
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 
parametrarvariabler 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. 
Kvalitetsgranskning och testdrift under 2009 blottade svagheter i programvaran som används 
hos användarna. Databasplattformen använder HTML-standard för att generera skärmbild och 
användargränsnittet. Den rådande webbläsaren (MS Internet Explorer 6) tolkar HTML på 
icke-standardsätt vilket medför att dialogrutor och fönster inte blir läsliga. Uppgradering i 
landstingens datorer planerades till hösten 2009, men har ännu inte helt genomförts. Stora 
ansträngningar för att lösa programmeringen har lagts ned och därmed fördröjt lanseringen. 
Indata presenterades vid Registerutvecklingen redovisades vid Bråckdagarna i Stockholm 
under aprilmars månad, liksom framskridandet av databasen. 
Styrgruppen har haft möten anslutning till nationella möten i Stockholm och kirurgvecka. 
 
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. 
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 

Kommentar [.1]: Verksamhetsberätt
else  
Verksamhetsberättelse med redovisning av 
aktiviteter som registret har initierat/deltagit 
i under året, konferenser och seminarier i 
Sverige och utomlands, uppgifter om 
forskning i anslutning till registret, nya 
publikationer från registret.  
Genomförda och/eller planerade 
förändringar i driften och verksamheten av 
registret, genomförd återrapportering, 
deltagande i olika projekt, belysning av hur 
registrets verksamhet har bidragit till lokal 
kvalitetsutveckling. Ekonomiskt bokslut för 
registret; innefattande vad medlen använts 
till.  
– Anvisningar 2008 SKL 
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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 Comporto-
systemet. 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 bukväggs-
kirurgi 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. 
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. 
 
 
Registerutvecklingsgruppen Styrgruppen för registret 20089-09  har har utgjorts av 

 Peder Rogmark, specialistläkare, doktorand, Malmö 

 Sam Smedberg, överläkare, med.dr., Helsingborg 

Staffan Wollert, överläkare, med.dr., Uppsala 

Jan Kågström, specialistläkare, Sundsvall 

 Sven Bringman, överläkare, med.drdocent., Södertälje 

 Agneta Montgomery, överläkare, docent, Malmö 

 Emmanuel Ezra, överläkare, Arvika 
 

Ekonomi 
Registrets anslagsansökan för 200789 bifölls med 23200 000 kr. Detta har möjliggjort 
förhandlingar och kontrakt med en databasleverantör (NKO). Registerhållaren och 
Styrgruppsordförandes hemklinik har upplåtit sammanlagt 464 veckors arbetstid under 2006-
2007. 
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Ny anslagsansökan för 201089 har lämnats in. Den avslogs, men registret tilldelades 200 000 
för särskild satsning i betydelsen samgående med Svenskt bråckregisterbifölls med 3200 000 
kr. Ordförande i styrgrupperna i registret och i Svenskt Bråckregister har överlagt och 
diskuterat men ser inga samordningsvinster i nuläget utöver de som redan pågår med 
gemensamt användarmöte på våren i Stockholm. Registret har valt att inte rekvirera anslaget. 
 
Anslutningsavgift, NKO 100 000 
Programlicens 350 000 
Upplupna arbetskostnader 464 v 2006-2007 20089 Registerhållare Kir klin1495070 000 
Statistikertjänst och programmerartjänst 2008 ej fakturerat innan  ? 

registret är driftsatt      
Möteskostnader (Bråckdagarna, och Kvalitetsregisterdagarna) 150 000 
 

Halvårsrapport 2010 

Våren 2010 planerades ny driftsättning efter omprogrammering och valideringskontroller. 
Lägesrapport presenterades på Bråckdagarna i Stockholm i april. 
Under mars månad insjuknade registerhållaren och var frånvarande t.o.m 1. september. 
Kvalitetsgranskingen avstannade temporärt och är återupptagen. 
Inga ordinarie medel registret för 2010.  
  
 
September 20100098 
 
 
 
 
Sam Smedberg  Peder Rogmark Agneta Montgomery
   
Registerutvecklingsgruppen   Registerhållare Ordförande styrgruppen 
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