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Teamet som förvaltar och utvecklar 

SPOR

Vi nås på:

Support: drift@ucr.uu.se

Övrigt: helena.nolgren@ucr.uu.se
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Nya urval i rapporter

• Endast urval som ej går att dölja ärvs mellan olika 

rapportkörningar

• Alla operationer går att 

välja på flera ställen

• Könsurval på Höftfraktur

• UVA avdelning som urval 

på alla postoperativa rapporter



Mortalitet anpassad efter passerad tid

Operationer inkluderas nu ej i mortalitetsresultat förrän tillräckligt lång 

tid passerat från operationsdatum 

Tomt eftersom 

1 år ej har 

passerat



Gårdagens utfall

Förbättringar har gjorts:

• Opsals-sortering bättre

• Texter tydligare

• En svårtolkad graf borttagen

• Bytestids-beräkningar förbättrade

• Omflyttningar för bättre läsbarhet



Nya rapporter

Trendrapporten

Väntetider region

Kommande rapport

Mina operationer

SPOR-data växer! 

Uppdelning av morgonens databearbetning



Trender – ny rapport



Rapporten körs för någon 

trebokstavsgrupp av 

operationskoder



Redovisar trender för reoperationer 

och mortalitet

Exempel:











Väntetider region – ny rapport



Valfri operationskod eller grupp

Filtrering på ASA-klass

Fritt val av åldersintervall

Webrapport eller mer omfattande rapport till excel (inkl. sjukhusdata)



2021 

Inget 

urval



Mina operationer – kommande 

rapport

Personlig rapport för inloggad användare –

Visar endast information kopplad till det/de 

HSA-ID som finns inlagda för den inloggade 

identiteten

Två format  

PDF med sammanfattning, tänkt för utskrift 

Excel med mer omfattande redovisning



Mina operationer



Mina operationer

Excelfilen innehåller mer – ASA-klassfördelning, Patientmedelålder, Akut/elektiv fördelning, 

Peroperativa och postoperativa komplikationer, Smärta, Mortalitet, mm. 

Allt jämförs med motsvarande värden för riket.



05:00 06:00 07:00

Idag: Startar 05:15

Klart, och 

rapporter 

tillgänglig

a ca 07:15

Snart: Rapporter blir tillgängliga löpande, merparten 

redan ca 06:15, och övriga senast 07:15.

• Gårdagens utfall körbar redan ca 06:15

• Ger oss en tidsfrist på något år – SPOR-data har växt med ca 20% bara under 2021!

• Körtiden har ökat från 1:20 efter förra årets optimering, till 2h idag!

Uppdelning av databearbetningen

Startar 05:15?



Pågående Q4-21 info

Rapporter klara tidigare på morgonen 1) Uppdelad batch => rapporter tillgängliga vid olika 

tidpunkter

2) Flytta batchstart 05.15->04.45

Monitorerings-verktyg Randomiserar patienter med variabler för att jämföra mot 

källdata, överensstämmelse matas in per variabel och 

resultat sparas.

För att förbättra datakvaliteten och få kännedom om 

överensstämmelse med källdata 

Benchmarking Mata Power BI med op-data=>processfart på spor.se

Operationstidsindex Jämför op-tid (ev pat-tid) trend per vecka som komplement 

till antal op

Inkludera Östergötland i väntetidsrapport Ta med from Q2 2021 i väntetidsrapporter, då Östergötland 

började skicka planeringsdata

Mina operationer – ny rapport Ny personlig rapport över egna op

Smärta postoperativt utökad – ny rapport Ny postop rapport

Förseningsorsaker –ny rapport Liknar Ombokningar & strykningar

Dålig ifyllnad, ca 10000 op har en förseningsorsak



Datauttagen ur SPOR ökar Data till:

Forskare

Coronakommisionen

Socialstyrelsen



Mest uttagna rapporter 2021

”Antal körda rapporter” finns i excelform, nu tillgängligt för alla

Man kan också se vilka rapporter olika vårdgivare använder

Ligger under Administrations-fliken 



2020

”COVID-19 året”

SPOR 4.0

2021

SPOR i media

2014

”Anslutningsåret”

Första rapporterna

Årsrapport

2016

”Utdataåret”

SPOR 3.0

2018

”Lokala 

förbättrings-

året”

2019

”Kvalitetsindikator

-året”

2015       

”Datakvalitets-året”

SPOR 2.0  

2013

SPOR 1.0

2017

”Forsknings

-året”

2022

”Validerings-året”

SPOR - vägen in i framtiden


