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Utgångsläge Gynekologisk kirurgi

 Benign symtomatisk åkomma där patientens 
begär behandling. 

 Symtom och resultat registreras av patienten
 Åtgärden utföres av läkare varför åtgärder 

registreras av läkare.
 Variablerna patient- eller läkarrapporterade.



Journaltext
Formulär för 
Inskrivning
Operation
Utskrivning

Enkäter:
Preoperativ anamnes
Uppföljning postop 2 mån, 1 år

Klinikens egen analys

GynOp:s Dataflöde

Nationella
registret

Sammanställning 
klinikens data / 
Riksgenomsnittet Nationella indikationer, komplikationer 

kort- och långtidsresultat

Pat

Vårddatabas



GynOp med 6 delregister
 Budget 3,5milj Statligt 1,7 milj Klinikavgifter Tot 5,2 

 Anslutningsgrad (”coverage”). Alla kliniker deltar

 Täckningsgrad” (”completeness”). Dvs. 
individbaserad ”täckningsgrad”=patientregistret ca 95%

 Svarsfrekvens (”response rate”). 95-85%

 Inkompletta data (”missing values”) ca 15%.



Svenska Nationella kvalitetsregister, inga klynger
Egen inloggning, plattformar, rutiner och struktur

 Ortopedi
 Amputation och protes 
 Fotkirurgi 
 Fotledsprotes 
 Fraktur 
 Handkirurgi 
 Höftfraktur 
 Höftprotes 
 Knäprotes 
 Korsbandsskada 
 Reumatiska sjukdomar 
 Ryggkirurgi 
 Skulder- och armbågskirurgi 

 Cancer
 Blodcancer 
 Bröstcancer 
 Cancer i matstrupe och magsäck 
 Cancer i urinblåsan Cancer i bukspottskörteln 
 Hudcancer 
 Huvud- och halscancer 
 Lever- och gallcancer 
 Lungcancer 
 Njurcancer 
 Peniscancer 
 Prostatacancer 
 Sköldskörtelcancer
 Testikelcancer 
 Tjock- och ändtarmscancer 
 Hjärntumör
 Livmoderhalscancer 
 Mammografi 



Svenska Gyn-register GynOp
 En organisation
 6 delregister, i ”klynger” från början
 Gemensam programvara
 Gemensamma Patientenkäter 80%
 Gemensamma Läkarformulär  80%
 Gemensam Återrapportering
 Gemensam Statistikuttag
 En utbildning
 Gemensam Hemsida

www.gynop.org



Svenska gyn-register Graviditets-registret

 Sammanslagning mellan tre register
 Mödravårds- Graviditets- och Förlossningsregistret
 Olika plattformar men inga gemensamma variabler.
 Välja plattform, programmera formulären men inga 

variabler behövde ändras (Lägg till variabler)
Mest arbete och kostnad



Svenska gyn-register GynCancer-registret

 Pågående sammanslagning fyra register
 Ovarie- Corpus- Cervix- och VulvaCancer-Registret.
 Samma plattform, Hemsida, Inloggning och mycket lika formulär 

men 4 olika databaser. 
 Variabel, kodning och skal skillnader

Funktionsstatus ; två olika 
kodade 1-6+9 eller 0-4+99 och små betydelse skillnader
Typ av Kirurgi; Alla fyra har egna varianter
Olika Skalor för samma variabel 4,6,10 gradig

 Att kompromissa och konvertera kodningen till en gemensam 



Svårigheter med klusterregister

 Bildandet av nytt register i ett befintligt.
 Det nya registret måste acceptera det som finns
 Självständigheten är beskuren 
 Sammanslagning av befintliga register
 Ge upp självständighet- enas om annan ledare
 Enas om platform
 Kompromissa om “sina” variable till gemensamma
 Acceptera att gamla data förlorar värde pga konvertering



Fördelar med kluster register
Tre till sju register optimalt

 För användarna
 En portal, en inloggning, ett system, en utbildning
 För registren
 Ekonomin – mycket billigare.
 En robustare organisation med ökade resurser.
 Större kritisk massa av kompetens.
 Bättre kvalite i komponenterna
 En gemensam klinikutbildning och inspection
 Större inflytande
 Mindre arbete för enskilda registren



Gå i ”Klynger” Gör det
 För nya register i princip bara fördelar (om man 

accepterar samarbete)

 För befintliga register släpp prestigen, släpp 
självständigheten, ta kompromisserna. Gör hästjobbet. 
Bara en kan ”vinna” kampen om IT-plattformen – men 
åker även på mesta jobbet.

 Det är värt det – fördelarna överväger



Tack för mig!

Mats Löfgren
f.d. Registerhållare GynOp
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