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Dagsläget hösten -19
• Täckingsgrad

• Offentligt driven  vård 100% - 76 av 76
• Akutoperationssjukvård 100%  58 av 58

• 68 st i produktion
• 8 st i test – testdata adderas till 

produktionsdata efter testperiod
• Många små privata op-avd kvar
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Rapport-körningar i SPOR per år

22 on-line-rapporter – 85 grafer

Totalt över 41 000 lokalt nedladdade rapporter!



Rapportkörningar 



Exempel datadrivet kvalitetsarbete
Åldersfördelning aningen yngre vid ortopeden Mälarsjukhuset jmf riket



2013 2014 2015 2016

Exempel datadrivet kvalitetsarbete
Mortalitet höftfraktur 2013 till 2016 (+7%) – Mälarsjukhuset



Ny VC på ortopeden 
HT 2016 – Peter Landell 
- omfattande åtgärdsprogram 
genomförs

Exempel datadrivet kvalitetsarbete
Mälarsjukhuset 2017 Mortalitet höftfraktur från 7% över till  4 % under riksgenomsnittet 180d



Mortalitet enskilt ingrepp 
Exempel: JAH00 Akut Explorativ Laparotomi Östergötland 2016 – juli 2018



JAH00 Mortalitet 170101-180721
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SPOR ger återkoppling till varje  sjukhus att korrigera sitt data!
68 automatiska logiska kontroller 

< 0,5%



Organisation
• Kvalitetsregister 

• Register centrum UCR

• CPUA Region Uppsala

• Oklar ansvarsfördelning 
Register  Region
• Bla. ägandeskap IP av datamodellen?

• Konsulterna 
• Viktig läsning för att förstå diskussion om kvalitetsregister
• Ichom (bl.a. BCG, Porter, Ingvar) => World Economic Forum => OECD
• Vem ska äga registerdata och datamodeller? 
• Värdebaserad vård 
• Många kalla fötter…..
• Regeringen beslutat ej gå med i Ichom samarbete
• Påverkan pågående IT-projekt?



• Möjligheten till utveckling styrs helt av SKL bidraget 
Förvaltning + mindre justeringar  Utveckling 

• Medlemsklinikerna finansierar 3 mkr 

• i tillägg till det finansiering från SKL. 

• 0,9mkr förra året

• Nu äskat 6 mkr 

• Äskat för 
• för specifika projekt

• Koordinator 0,6 FTE

• Arvoderat styrelsearbete

SPORs kostnad ca 7 kr/patient
varav 5 kr från medlemsklinikerna

Inget annat kvalitetsregister har så 
stor andel från medlemskliniker  

SPORs kostnad ca 7 kr/patient
varav 5 kr från medlemsklinikerna

Inget annat kvalitetsregister har så 
stor andel från medlemskliniker  



900 tkr => Förvaltning + mindre justeringar
• ny variabellista 4.0
• kvalitetsindex med 9 parametrar och målnivåer.
• driftsätta en publik utifrån operationstyp sökbar rapport för faktiska 

väntetider för patienter som opererats i närtid med redovisning per sjukhus.
• fördjupad validering
• anpassning till Vetenskapsrådets RUT (Register Utiliser Tool)
• publicera fler rapporter helt publikt
• ge registrets inloggade användare möjlighet att söka andra sjukhus än sitt eget för 

att utöver att jämföra mot riket och även kunna jämföra resultat sjukhus mot 
sjukhus



900 tkr => Förvaltning + mindre justeringar
forts.
• 5.0 att initieras, målsättning om uppdatering 2022. 
• Pilot för benchmarkning av produktivitet (se nedan)
• Informatik arbete för införandet av en nationell preopbedömning och 

nationell häölsodeklaration
• Process för att förenkla datauttag för forskning med data ut både 

SPOR och SIR (Svenska Intensivvårds Registret)
• Förstudie till pilot för att koppla NEWS2 data till SPOR



Kvalitetsindex
• 9 parametrar
• Två målnivåer ger 1 resp 0,5 poäng – max 9 poäng
• Enskilda index finns på hemsidan
• Ackumulerat index driftsätts 1 januari – publiceras offentligt
• Alla sjukhus levererar inte alla parametrar

Adobe Acrobat 
Document



Utveckling 1 – äskade medel inför 2020 
• Privat producerad vård.

• Mindre privata leverantörerna i vårdvalen nu högsta prioritet.

• Manuellt webgränssnitt för inmatning 400 tkr

• Kräver uppgradering av plattform 1 mkr

• Validering -distribuerad delvis automatiserad process. 
• Webgränsnitt för inmatning (samma funktion som ovan)

• Funktionen kan validera inmatning av data och användas för att säkra 
funktionen vid uppgraderingar av IT-system, mm. 



• Message Spit ca 500 tkr
• 13 ortopediska register och Handkirurgiska registret om en funktion som i 

samband med

• Vid importen till SPOR skulle skicka data till dessa register. 

• Möjlighet även identifikationsdata för implantat. SPOR skulle kunna ta dessa 
data mha. scanning till operationsplaneringssystem.

• Möjlig extern intäkt för regsitret

Utveckling 2 – äskade medel inför 2020 



• Dashboards initial kostnad 300 tkr
• interaktivt webinterface med visning 

av realtidsdata ipersonalutrymmen och korridorer på 
operationsavdelningarna. 

• Komplement till SPORs interaktiva rapporter 

Utveckling 3 – äskade medel inför 2020 



• PROM äskar initial utvecklingskostnad 500 tkr
• Tidigare satsat 450 tkr för utveckling av PROM funktion hos registercentrum. 

En pilot av PROM har körts i Gävle. 

• Oklarheter i rollfördelningar mellan registercentra och Inera har projektet gått 
i stå. Oklart när det tas upp. 

• Investerade medel sunken cost? Funtionen är högt prioriterad men saknar 
finansiering, teknisk lösning och prognos om tid 

• Äskade medel 500 tkr

Utveckling 5 – äskade medel inför 2020 



• Benchmark Produktivitet kostnad 500 tkr/år
• Dalarnas, Gävle och Jönköpings regioner genomfört en 

produktivitetsbenchmark för sina opererande verksamheter. 
• SPOR data och kombinerat dessa med data ut personal och ekonomi system.

• Exempel på frågeställningar är: 

• Antal arbetade timmar per operationstimme eller förhållanden mellan

• Personalomsättning, produktivitet, produktion och väntelistor.

• Hösten 2019 pilot ytterligare några sjukhus. 

• Samarbete med bla. LIME på Karolinska Institutet viktigt med metodutveckling

Utveckling 5 – äskade medel inför 2020 



SPORs styrelsemöte:
”Benchmarking av Opererande verksamhet”

Regioner: Dalarna, Gävleborg & Jönköping

Författare: Erik De Geer, Jonatan Hallberg



Produktivitet



PROJEKTPLAN:
Benchmark 2 / Pilot

Erik De Geer, Jonatan Hallberg 
(Analysavdelningen, Region Dalarna)



Syfte
SYFTE – Benchmark 1:

Region Dalarna lider just nu en stor brist på operationskapacitet. Därför vill vi 
undersöka:

• Hur kan produktiviteten förbättras?
• Är resursallokeringen till AnOpIva rimlig?
• Inom vilka perspektiv utmärker sig olika regioner och sjukhus?

25

SYFTE – Benchmark 2 / Pilot:

Vi vill undersöka möjligheten att inkludera fler sjukhus, för att på sikt kunna 
implementera i SPOR:

• Arbetsinsats och nytta för att inkludera fler sjukhus?
• Nedscopat till produktivitet
• …



Tidslinje – Införandets delar

1. Benchmark 1 (vår 2019)
• 3 regioner, framtagande av grundläggande modell/struktur

2. Benchmark 2 / Pilot (höst 2019)
• Ytterligare ca 5 sjukhus (nedscopat), test av möjlighet att breddinföra

3. Specifikation (…)
• Spec på nationell teknisk lösning (rapport, datahantering, publicering, juridik, m.m.)
• Enighet kring definitioner och motsvarande
• Öka scope genom befintlig SPOR-data

4. Införande (…SPOR 5)
• Implementera nationell teknisk lösning
• Projekt för att rapportera nödvändig ny data till SPOR
• Test



Hur mycket arbete att lägga till fler 
sjukhus?

• Denna nedscopning av indatat (Produktivitet) gör inmatningen enkel. 
Troligtvis ingen ombyggnad av Power-BI krävs.

• Arbetsinsats inrapporterande sjukhus:
• En del arbete att plocka fram data. 
• Ca 10 arbetsdagar för varje sjukhus

• Arbetsinsats Falun/Dalarna
• Ca 15 arbetsdagar, exklusive samarbete med LIME



SPOR + SFAne, SPOR + Operationsledning 
och SPOR + SIR
=> arbetsgrupper 2 personer från resp. styrelse

Stor mängd medicinska och 
andra  frågeställningar 

SPOR/SFANE
• Ex. komplikationsregistrering

• Blodtrycksgräns >55 mmHg?
• När tempmäta?
• Akutprioriteringar

SPOR/Opledning
• Ex. Produktivitets benchmark

Stora svårigheter att hinna 
med för SPOR styrelsen

• SFAne har utbildat 90 pers. i Master Class
• Nätverk
• Mål bygga lokalorganisation per regio

• 1 st Anestesiologer
• 1 st Sköterska: Operation eller Anestesi eller  UVA


