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Vår vision

Säker operationsvård genom 

systematisk uppföljning, kvalitetssäkring och forskning

till nytta för våra patienter 



Cirka 700 000 patienter
genomgår varje år
operativa ingrepp med 
eller utan anestesi
Operationen lyckades men hur gick det för patienten?



Milstolpar

År 2010 – Registret formeras med en 
ansvarig styrelse. Avtal med UCR ingås

År 2013 – SPOR version 1.0 

År 2015 – SPOR version 2.0

År 2016 – SPOR version 3.0

År 2019 – SPOR version 4.0



Aktörer inom kvalitetsregistrets organisation och 
roller

Publicerad 14 oktober 2021, Aktörer inom kvalitetsregistrets lokala organisation och roller | Kvalitetsregister | SKR

❖ Ett Nationellt Kvalitetsregister har en registerhållare och en styrgrupp.

❖ Registerstyrgruppen ska ha ett nära samarbete med CPUA-myndigheten

❖ På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida kan Du läsa mer om 
styrning och ledning av kvalitetsregistren

https://skr.se/kvalitetsregister/drivaregister/utbildningomnationellakvalitetsregister/2organisationochroller/aktorerinomkvalitetsregistretslokalaorganisationochroller.44696.html


Registerhållare och styrelse för SPOR

Registerhållare: 
Bengt Cederlund, Södertälje sjukhus

Bitr. Registerhållare och ekonomiansvarig: 
Gunnar Enlund, Akademiska sjukhuset, Uppsala

SPOR koordinator:
Sara Lyckner, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Projektledare, UCR:
Helena Nolgren



Styrelsen 2021-2022



Uppsala Universitet Akademiska sjukhuset

Vår partner - Uppsala Clinical Research Center, UCR 

Ett av sex nationella Registercentra, RCC
Är SPORs registercentra sedan år 2010



Centralt personuppgiftsansvar 
(CPUA)

CPUA-myndigheten är genom lag ansvarig för ett kvalitetsregisters 
personuppgiftshantering. CPUA-myndigheten ansvarar för att 
personuppgifterna på den centrala registernivån hanteras på ett rättssäkert 
och kvalitetssäkrat sätt.

SPORs CPUA är Region Uppsala



SPOR Svensk PeriOperativt Register utökad 
information, 
https://www.spor.se/wp-
content/uploads/2016/06/Bilaga-09-4SPOR-Svensk-
PeriOperativt-Register-utokad-information.pdf

Utökad information om registrets 
innehåll 



Automatiserad insamling
• SPORs grundmodul bygger på att vi samlar in data som 

redan registreras av behöriga medarbetare i vårdens 
operationsplaneringssystem. 

• Ingen dubbelregistrering av data

• Automatisk kvalitetskontroll genom återkoppling om 
felaktiga data i form av listor med felloggar

• SPOR samarbetar med leverantörer på den svenska 
vårdmarknaden

• Orbit Provisio

• Cosmic Övriga

• SUSSA Millenium  (pågående implementeringar)



Vårdgivare

Operationsplanerings-
system

UCR

SPORTEST

Steg 3.
Import till SPOR databasen 
Godkänd datakvalitet i testdata basen. 

Monitorering och validering, Kontinuerlig validering av data i Operationsplaneringssystem mot SPOR-databasen, överföringsstatistik 
och övervakning av dataförsörjningen på sjukhusnivå

Felmeddelande

Fellista
Ändring sker i källsystemet

Rapport överföringsstatistik

Steg 1.
Import och regelkontroll
Schema kontroll för korrupta data =>  Felmeddelande 

Steg 2. 
Säkring av datakvalitet i testdatabas
Import till Testmiljö efter godkänd regelkontoll
om fel => Felllista för rättning i lokala system

Kvalitetssäkrad informationsförsörjning



SPOR ställer diagnos på registerkultur i Sverige

Monitorering och återrapportering av datakvalitet
till verksamheterna



Definitioner av termer och begrepp

• Finns fastställda definitioner används dessa 

• Socialstyrelsen

• SFAI

• Nysam

• SPOR arbetar med definitioner

• Störnings/strykningsorsaker

• Indelning av akutprioriterade operationer

• Förseningsorsaker

• Positionering

• Avvikelse-komplikationsregistrering

• Sedan år 2020-21 samarbete med kunskapsorganisationen SKR 



Variabellistan
https://spor.se/aktuella-variabellistor/

• SPOR version 1; 2; 3

• SPOR version 4 från 2020-01-01

https://spor.se/aktuella-variabellistor/


SPOR variabler

• Variabellistan följer strukturer för KVÅ, ICD och bygger på nationella 
standarder

• Variabellistan 3.0 och 4.0 är genomarbetade tillsammans med 
Socialstyrelsen och klassificerats enligt SnomedCT (SCT). 

• Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan 
kommuniceras och överföras mellan olika IT-system med bibehållen 
betydelse med syfte att göra informationen entydig, säker och jämförbar. 

• Snomed CT innehåller för närvarande drygt 354 000 aktiva begrepp och 
rekommenderade termer.

• SPOR samarbetar med Vetenskapsrådet och utvecklingen av RUT, register 
utilizer tool, för att öka spårbarhet och transparens i datasökningar 
utgående från registret som informationsbas.



Tidsdefinitioner
Med tydliga överenskommelser om
tidsangivelser skapas förutsättningar
för jämförelser både inom och mellan
Enheter

Återfinns på hemsidan, 
Steg 3. Implementera – SPOR

https://spor.se/spor-for-dig-som/vardgivare-tekniker/anslut-till-registret/steg-3-implementera-och-validera/


Vad samlar vi in för data
• IDAG: 

• Från operationsplaneringssystemen (OPS)

• Från operationsanmälan till postoperativ vård 

• FRAMTIDEN:
• Från journalsystemen

• Från PDMS, anestesi- postoperativa 

moduler

https://www.slideserve.com/kalona/referensgruppsm-te-2


Data kan kategoriseras i 3 huvudgrupper

• Kvalitetsvariabler ex vis
• Temperatur
• Smärta
• Illamående
• CHKL Checklista

• Processvariabler ex vis
• Tider
• Åtgärds, registreringskoder
• Personal

• Externa importer
• Folkbokföringsregistret - dödsfallsdatum



Användarguide på hemsidan



Patientinformation

Patient – SPOR

https://spor.se/spor-for-dig-som/patient/#patient


Årsrapporter - publika





Verksamhetsspecifika rapporter

• Kräver inlogg och SITHS kort

• Idag finns 30 färdigbyggda 
on-line rapporter från databasen

• Rapportmallarna är 

organiserade efter typ av 

innehåll



Innehållskategorier rapporter 1(3)

• Förebyggande åtgärder

• Checklista för säker kirurgi, andel operationer med komplett genomförd process

• Andel där antibiotika givits och i rätt tid 

• Funktionsbedömning ASA klass och mortalitet

• Operation och diagnos

• Höftfraktur; bland annat outcome, där tidpunkt för operation vs mortalitet anges

• Vanligaste operationerna

• Ålder och operationsfrekvens

• Genomförda operationer

• Verksamhetens processdata

• Gårdagens utfall, exempelvis per operationssal processtider såsom kniv- och bytestider samt avvikelse från planerad första starttid 

inklusive strykningar och utnyttjandetider

• Processdata, bland annat kvot Operationstid/Patienttid

• Processdata veckodagar



Innehållskategorier rapporter 2(3)

• Konsekvenser av processer
• Akutprioritering inklusive fördelning akut/elektivt

• Akutprioritering utfall. Andel akuta operationer genomförda inom anmält akut prioritering, urakut, 2, 6 eller 24 timmar

• Andel sena (efter 17.00 dagen före) strykningar

• Ombokningar och övriga störningar

• Patientkvalitet
• Kvalitetsindex

• Smärta postoperativt 

• Illamående postoperativt 

• Avvikelser och komplikationer, per-operativt

• Avvikelser och komplikationer, postoperativt

• Mortalitet översikt för 20 vanligaste operationskoderna

• Mortalitet ingreppsspecifikt

• Mortalitet ASA och ålder



Innehållskategorier rapporter 3(3)

• Datakvalitet/uppföljning/administration

• Fellista

• Antal registreringar per sjukhus

• Excellista med förvaltningen/enhetens alla egna data, strikt strukturerade och likartat beräknade

• Variabelinformation

• Ifyllnadsgrad

• Excelexport ifyllnadsgrad

• Antal körda rapporter

• Överföringsstatistik



Rollstyrd rapportgrund 1(2)

1. Vårdgivare/region/landsting

2. Förvaltning

3. Sjukhus

4. Operationsenhet – bland de som rapporterar

5. Utförande kliniker – om sjukhuset rapporterar detta

6. Uppvakningsenhet - om sjukhuset rapporterar detta

7. Patientgenus; kvinna eller man, alternativt samtliga (juridiskt kön)



8. Elektiva eller Akuta operationer, alternativt samtliga

9. Med eller utan anestesipersonal närvarande

10. Urval baserat på SPOR:s definition av Operationskod eller på samtliga 
inrapporterade behandlingar    

11. Specifik KVÅ-kod anges antingen på gruppnivå eller med enskild kod, alltså från 
enbart första bokstaven till fem positioner = tre bokstäver och två siffror. I vissa 
rapporter kan således fås fram resultat för varje unik operationskod som finns.

12. Tidsmässigt valfritt startdatum till - Valfritt slutdatum

14. När sjukhus valts kommer möjligheten att välja jämförelse med Riket eller med 
annat sjukhus med samma sjukhuskategori som den egna enheten

Rollstyrd rapportgrund 2 (2)



Komplikations- och avvikelsehantering

För exakt definition: Socialstyrelsen - Termbank

https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=280&SrcLang=sv


Avvikelser och komplikationer

▪ Spor arbetar systematiskt med 
verktyg för att kunna registrera

▪ Avvikelser är vanligare än vi tror

▪ Forskning visar på att tillsynes
benigna händelser kan leda till 
allvarliga avvikelser

▪ Tidiga händelser kan vara tidiga
tecken på vad som kommer sen



Vilka är de vanligaste komplikationerna peroperativt?

1. Hypotension

2. Oplanerat byte av anestesimetod

3. Bradykardi

4. Oväntat svår intubation

5. Hypertension

Hur ser det ut på ditt sjukhus?



Vilka är de vanligaste komplikationerna postoperativt? 

1. Smärta vid ankomst

2. Svår smärta

3. Illamående behandling

4. Överflylld blåsa

5. Oplanerad kateterisering

6. Hypotension 



Validering registreringsverktyg PAK-UVA

• 4 Universitetssjukhus och 6 mindre sjukhus

• 2811 behandlingstillfällen varav 297 för stickprovskontroll

• Registreras rätt avvikelser/komplikationer?

• Registreras rätt gradering av avvikelser/komplikationer? 

• Två oberoende bedömare från SPOR jämförde egen bedömning med registrerande enhets 
bedömning. 

• 43.3% av VT – har minst en komplikation registrerad av användare jämfört med 51.0% av VT då
extern bedömare granskar (K-värde 0.82 = bra överenstämmelse)

• 12.1% av registrerade komplikationer avviker från bedömarens registrering.

• Huvudparten av dessa beroende på oregistrerade komplikationer



Verktyg för registrering av avvikelser- perop



Verktyg för registrering av avvikelser - postop



PAWI- Post Anesthesia Workload Instrument



QOR-15swe- Quality of Recovery

• Frågeformulär som mäter patientskattad 
återhämtning efter kirurgi och anestesi.

• 15 frågor inom 5 områden: smärta, 
fysiskt välbefinnande, fysisk oberoende, 
känslomässigt status, psykologiskt stöd.



Vill du forska på SPOR-data?
Fördjupning i utbildningsavsnitt 4

Kräver särskild datauttagsprocess

SPOR arbetar enligt ett definierad 
utlämningsförfarande, se avsnitt 4

Stöd till forskarhuvudman, se avsnitt 4



Nästa modul


