
SPOR – Svensk PeriOperativt Register 
Sveriges i särklass största nationella kvalitetsregister 

 
Landsting och övriga vårdgivare är skyldiga att kontrollera kvaliteten på sitt arbete. 
Ett av sätten är att delta i nationella kvalitetsregister. Det finns ett hundratal sådana register i Sverige 
men nästan samtliga belyser bara en mycket smal del av verksamheten; exempelvis höftregistret. 
 
Nu startar ett nationellt register som kommer att omfatta samtliga operationer/behandlingar i Sverige 
som görs på operationsavdelningar. Troligen 600000 ingrepp per år. 
 
För att få ett sådant omfattande register att fungera är det nödvändigt att automatiskt plocka data ur 
tillgängliga datasystem – det är omöjligt att göra som nästan alla andra – att manuellt inregistrera data. 
 
SPOR kommer att ta data ur befintliga operativplaneringssystem – för vår del Orbit5. 
Ett 70-tal data på varje behandlad patient kommer att skickas in till ett nationellt kvalitetscentrum som 
sedan behandlar och analyserar data. Med tiden kommer vi att få löpande rapporter, dagliga, 
veckovis, månadsvis och årsvis som visar på vår egen produktion och kvalitet i förhållande till övriga 
Sverige. 
 
Vårt system klarar redan idag av att sända in alla obligatoriska data som krävs, även flertalet av 
tilläggsdata fungerar utan nämnvärd förändring av hur vi arbetar idag. 
 
Vi behöver nu hjälp från landstingets tre operationsavdelningar att komma överens om hur vi skall 
registrera det som vi tycker skall vara med i systemet från Sörmlands del. Vi måste göra precis 
likadant – vilket ju egentligen inte är någon förändring gentemot hur vi sedan tidigare bestämt vi skall 
göra med Orbit. 
 
Det finns en del saker som vi måste vara överens om, en del saker vi lokalt måste ordna samt en del 
rent juridiska saker som måste fungera. 
 
Vi söker nu en grupp som under 5-8 möten kan vara med och utarbeta Sörmlands lokala riktlinjer. 
Denna grupp kommer även att bli lite ambassadörer för att föra ut information på den lokala 
arbetsplatsen – liksom information in till gruppen med frågor, önskemål och funderingar. 
 
Från Kullbergska skulle vi vilja ha en anestesisjuksköterska + en operationssköterska eller 
undersköterska som är van att registrera i Orbit 
 
Från Nyköping en anestesisjuksköterska + en operationssköterska eller undersköterska som är van 
att registrera i Orbit samt gärna en anestesiläkare (går utmärkt med en ST-läkare) 
 
Från Mälarsjukhuset en anestesisjuksköterska + en operationssköterska eller undersköterska som är 
van att registrera i Orbit samt en sekreterare. 
 
Dessutom skulle det vara bra med 1 eller två personer från UVA/postop från något/några ställen. 
 
Vi hoppas komma igång med ett uppstarts möte torsdag 29/11 em (plats kommer) 
Formellt väntar vi än så länge på divisionschefens godkännande men för planeringens skull önskar jag 
att ni bokar av nedan mötestider. 
 
Meddela via mail till Peter Spetz vilka som ni tänker skicka samt deras mailadresser så återkommer vi 
senast ve 48. 
 
 
 
 
 
Peter Spetz        
 



SPORinförande möteskalender 2012-2013 
Ve Datum Dag Tid Grupp Ämne för dagen 

44 23/10 tis 10.00-12.00 Projektledning Riktlinjer för arbetet 

48 28/11 ons 10.00-12.00 Projektledn Genomgång inför uppstart 

48 29/11 tors 13.00-17.00 Alla Uppstart. Orientering. Tidsplan. 
Variabellista. Arbetsuppgifter utdelning. 

51 19/12 ons 09.00-12.00 Alla  

3 15/1 tis 13.00-17.00 Grupp  

3 16/1 ons 13.00-17.00 Grupp  

4 24/1 tors 13.00-17.00 Alla  

7 12/2 tis 13.00-17.00 Alla Summering – genomgång. Fortsatt 
arbete. Lokalt uppföljningsarbete. 

7 13/2 ons 13.00-17.00 Alla Reservdag 

 
 


