SPOR - Svensk PeriOperativt Register
Information till opererande kliniker i Sörmland
SPOR är ett helt nytt kvalitetsregister som startar inregistrering senhösten 2012. Registerhållare är Uppsala
Clinical Research (UCR).
Av Sveriges beräknade (ingen vet!) ca 600 000 operationer/år räknar registret med att omfatta 85% inom 2
år och 95% inom 4 år.
Registret har startats av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) men under
uppbyggnadstiden har knutits kontakter – och styrgruppen därmed utvidgats – med såväl opererande
specialiteter som operations och anestesisköterskeföreningarna. I styrgruppen ingår nu tre operatörer.
Tanken med registret är att samla in grunddata inklusive vissa kvalitetsparametrar av samtliga operationer
som utförs i Sverige och som hanteras via operationsplaneringssystem. För att samla in ca 70 parametrar
vardera av 600 000 operationer krävs fullständig automatisering. I framtiden kommer tilläggsmoduler att
kopplas till dagens grundmodul. Dessa tillägg är frivilliga och kan evt. innebära viss extra registrering.
Från Orbit kommer ett antal parametrar som redan idag skall registreras att med automatik överföras till
registret. För att erhålla bra kvalitet på insänt data finns en projektgrupp som skall arbeta med bl.a. frågan
om HUR vi idag registrerar jämfört med hur vi tidigare bestämt vi skall registrera. Samtliga tre sjukhus i
landstinget skall självklart registrera på rätt och samma sätt.
För operatörerna innebär det ingen förändring av nuvarande sätt att använda Orbit5 om man registrerar
som det är meningen att man skall göra. Två områden där indata inte alltid är kvalitetsmässigt bra är:

o vikt/längd (vi har ovanligt många patienter som är 1 eller 10 cm långa!)
o utförd operation (opkoder) inkl postop diagnos – i de fall de inte stämmer med operationsanmälan

Det finns dessutom önskemål om att registrera om patienten är rökare, respektive rökavvänjning erbjudits
preoperativt. Detta skull i så fall innebära ytterligare registrering i samband med operationsanmälan, varför
önskemål/krav måste komma från er operatörer eller centralt från landstinget. Vad säger ni på Er klinik om
detta?
Utdata kommer att börja presenteras så sakteliga från hösten 2013; nationella öppna jämförelser troligen
2016 efter intensivt kvalitetssäkring av data.
Förutom direkt kvalitets och komfortvinter för patienter, jämförande produktionsdata till deltagande enheter
mm så beräknas den ekonomiska vinsten av SPOR på Sverigebasis ligga på > 150 miljoner kr/år.
Intresseförfrågan från flera olika opererande specialiteter har kommit om SPOR kan hjälpa till att erbjuda
vissa grundparametrar till specifika andra kvalitetsregister. Vi hoppas detta skall kunna gå bra – under
förutsättning att det sker inom det egna landstinget, detta av juridiska orsaker.
Landstinget deltar ju i en stor mängd andra kvalitetsregister, så erfarenheten av lagstadgad
patientinformation, och patientens rätt att säga ifrån sitt deltagande, finns ju ute på alla kliniker. Vad gäller
SPOR, så kommer informationsaffischer att sättas upp på anslagstavlor i väntrum, vissa avdelningar mm
samt utökad information att sändas ut till respektive opererande klinik ifall patienten skulle efterfråga detta.
Självklart kommer det att finnas information såväl på landstingets hemsida som på insidan.
För SPOR specifikt gäller att förutom registrering i Systeam Cross (enl HN-HOS09-030) om pat skulle neka
deltagande, så skall anmälan göras av klinikens kontaktperson för kvalitetsregister till Anestesikliniken via
mail till spor@dll.se enl separat instruktion. Detta beror på att överföringen kommer att ske automatiskt så
att en markering direkt i Orbit måste ske i dessa – mycket fåtaliga – fall.
Önskar ni på kliniken mer information hör gärna av er.
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