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Verksamhetsrapport 2012 

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 utvärdera produkters effektivitet vid bukväggsrekonstruktion 

att skapa ett nationellt nätverk för ökat kunskapsutbyte 

att stödja såväl nationellt som lokalt förändringsarbete 

Verksamhet 2012 
Registerverksamheten har, liksom föregående år, till mycket stor del ägnats åt att utveckla den 

internetbaserade formuläret i samarbete med programutvecklare och statistiker vid RC Syd. 

Den heterogenitet som präglar bukväggsbråck, exklusive ljumskbråck, ger upphov till många 

variabler och därför ett komplicerat gränssnitt. Avsikten att strömlinjeforma inmatningsrutiner 

och dynamiskt anpassa formuläret har visat sig svårare än beräknat och utökad 

programmeringstid har krävts från RC Syd:s sida.  

Styrgruppens tidiga arbete med att försöka fånga data om bukväggsbråck i sjukvårdens 

register blottade en bristande systematik i såväl klassificering av diagnoser som 

operationskoder. Arbetet låg till grund för ett förslag om förändringar till Socialstyrelsens 

arbetsgrupp för klassifikation. Förslaget accepterades och den 1 januari 2012 togs en ny 

klassifikation av operationskoder i bruk. Förslag till diagnosändringar vidarebefordrades till 

WHO som har accepterat och implementerat flera av de nya koderna i ICD-10 som ny 

världsstandard. För registret betyder detta att kodningen som används i registret måste 

programmeras om vilket genomfördes med en temporär lösning för att minimera 

databasstoppet. En mer flexibel lösning planeras till 2013 i samband med annan uppdatering. 

Flera enheter som anmält sig för rapportering har valt att avvakta och skulle inlett 

registrering under året – men man har inte kommit igång. 

Registrets databas kommer att rapporteras in till den Nationella kvalitetsregisterdatabasen 

efter att den större översynen genomförts under 2013. 

En satsning för att starta hemsidan prioriteras. 

Styrgruppen har haft möten i anslutning till nationella möten i Stockholm och under 

Kirurgveckan. 

Registret är inbjudet av European Hernia Society (EHS) registermöte i Amsterdam den 23–

24 oktober 2013. 
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Styrgrupp 
Styrgruppen har under registerutvecklingsfasen utgjorts av Arbetsgruppen för bukväggs-

kirurgi under Svensk Kirurgisk Förening, samt en registerutvecklingsgrupp.   Arbetet har 

fortsatt i nära relation med SIKT – Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknik, en 

delförening inom Svensk Kirurgisk förening – där flera av arbetsgruppen innehar 

styrelseposter.  

Gruppens sammansättning av representanter är geografiskt spridda och har alla stort och 

mångårigt engagemang inom svensk bukväggskirurgi. Under kommande år kommer 

styrgruppen att söka få representanter även från västra Sverige. 

 

Styrgruppen för registret 2012 har utgjorts av 

 Peder Rogmark, specialistläkare, doktorand, Malmö 

 Agneta Montgomery, överläkare, docent, Malmö 

 Sven Bringman, överläkare, docent, Södertälje 

 Johanna Österberg, överläkare, med.dr., Mora 

 Daniel Millbourn, överläkare, med.dr., Sundsvall 

 Sam Smedberg, överläkare, med.dr., Helsingborg 

Ekonomi 
Registrets anslagsansökan för 2011 bifölls med 400 000 kr. Detta har möjliggjort fortsatt 

utveckling hos Registercentrum Syd. Registerhållarens och styrgruppens ordförandes 

hemmaklinik har upplåtit sammanlagt 5 respektive 1,5 veckas arbetstid. De trängda 

ekonomiska ramarna i vården har gjort det allt svårare att få tid för aktiviteter utanför det 

kliniska uppdraget. 

Registret fortsätter samarbetet med Svenskt (Ljumsk-)Bråckregister avseende 

gemensamma vårmöten i Stockholm. 

Ny ansökan om ekonomiska medel från SKL kommer att göras för 2014—2015. 

 

Halvårsrapport 2012 

Lägesrapport för 2012 presenterades på Bråckdagarna i Stockholm i mars 2013.   

 

Årsrapport 2012 

Sammanställdes i september och skickas till berörda registrerande enheter. 

 

 

September 2013 

 

 

 

Peder Rogmark Agneta Montgomery 
Registerhållare Ordförande styrgruppen 

 


