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Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi)
Steg 1 - Planer för kommande verksamhetsår

Delregister

Planer för kommande år
Under nästa verksamhetsår kommer vi att arbeta med;
1. Plattformsbyte från Decerno till MedSciNet. Se Inledning
2. Dialogstödet, ett idag tillgängligt "kunskapsstöd" i den kliniska vardagen för ryggkirurger i Sverige. Det är ett
on-line-hjälpmedel i samtal med patienten, baserat på PROM/PREM och case-mixjusterat. Dialogstödet kommer
under hösten att göras tillgängligt internationellt för kollegor via Swespine´s hemsida/alternativt Eurospine´s hemsida.
SKL har gjort tummen upp och vi har haft flera möten med Eurospine´s ledning under våren 2019, och projektet
kommer att slutföras under hösten 2019.
3. Vården i Siffror, SKL:s plattform, där case-mix-justerade klinikjämförande resultat (PROM) öppna för allmänheten
redovisas. Dessa resultat uppdateras löpande och används av klinikerna för att diskutera förbättringsprojekt. Det
kommer att effektueras tex via användande av "Webinars" (se punkt 5).
4. Täckningsgraden ("Completeness"). Denna är i ett internationellt perspektiv exceptionellt hög (ca 80% på nationell
nivå), men den kan skilja mycket mellan olika kliniker (30-100%). Allmänt kan sägas att privatklinikerna är bäst,
länssjukhusen är ofta bra medan universitetsjukhusen ligger sämre till. Vi strävar att kunna uppnå minst de 85% som
krävs för fortsatt ligga i certifieringsnivå 1. Inte minst hoppas vi att de nya "Standardrapporterna" och Webinars ska
bidra till detta.
5. PROM och PREM. Dessa mått utgör ca 80% av våra rapporterade utfallsmått. Vi strävar efter att de ytterligare ska
användas av klinikerna i deras utvecklingsarbete. Statistiskt säkerställda skillnader i utfall efter ryggkirurgiska ingrepp
mellan olika huvudmän/kliniker finns inte om vi justerar för de olika patientpopulationer som behandlas (justerar för
"case-mix"), men trender och tendenser som manar till eftertanke finns och dessa ska Styrgruppen erbjuda sig att
diskutera med kliniker via både Webinars (punkt 5) och besök.
6. Webinars och Standardrapporter (egen punkt) där Styrgruppen hjälper kliniker diskutera sina resultat och vilka
kvalitetssäkringsprojekt och utvecklingsprojekt, inklusive forskning, som verkar mest relevant för respektive klinik.
7. Samarbete inom ramen för Samverkan mellan ortopediska register tillsammans med NPO rörelseorganens
sjukdomar, RCVG och tretton ortopedregister. Vi presenterade en poster på SOF i Norrköping i augusti.
Arbetet kommer att pågå under de närmaste åren och vi räknar tillsammans med vinster avseende;
• Förenklad administration på vårdenheten
• Gemensamt utnyttjande av resurser
• Dela registerkunskap
• Underlätta gemensam forskning
• Följa vårdförlopp
• Värna om det enskilda registrets engagemang och kunskap samtidigt som samarbete prioriteras
8. Samverkan inom NPO rörelseorganens sjukdomar. Efter ett halvårs förberedelser sker det första fysiska mötet i
Stockholm under hösten 2019 under ledning av ordförande i gruppen, Maziar Mohaddes på ort klin SUS/Göteborg.
9. Samarbete inom ramen för "Standardiserade vårdförlopp" (SVF) som på SKLs initiativ inleds hösten 2019 med
Höftartros från "vårt diagnosområde". Förslaget från Swespine, Diskbråck, ev i steg 2.
10. Deltagande inom ramen för RUT (Register Utiliser Tool);
https://www.registerforskning.se/register-i-sverige/verktyget-rut/) på initiativ av Vetenskapsrådet.
11. Internationellt samarbete inom både forskning och klinisk verksamhet (Dialogstödet - se punkt 1). Under 2019
publicerades tre studier baserade på nationella registerdata från Norge, Danmark och Sverige. En studie som jämför

RCT-resultat efter ryggkirurgi med resultat så som de framställs i registerstudier skrivs av "Holland" just nu.
12. Forskningsprojekt baserade på Swespine-data, både nationellt och internationellt, fortsätter. Under 2019
publicerade drygt femton sådana studier. Se Årsrapporten och Verksamhetsberättelsen.

Prioriterade utvecklingsområden för registret
Se Planer för kommande år samt Årsrapporten
Det vi prioriterar är;
- Plattformsbyte från Decerno till MedSciNet som kommer att vara fullt genomförd i mars 2020. Alla funktioner
kommer att fungera normalt under processen.
- Samarbete med andra register i Sverige under ledning av NPO rörelseorganens sjukdomar som hålls i av Maziar
Mohammad på ort klin i Göteborg (SUS), samt
- Samarbete med Ortopediska register under ledning av RCVG.
- Samarbete med internationella organisationer/kliniker i forskningssyfte och i lansering av Dialogstödet
internationellt. Årsrapporten sid......
- Stötta landets kliniker i säkring och utveckling av kvaliteten med hjälp av bl a Standardrapporter och Webinars
- Fortsatt satsning på registerbaserade forskningsprojekt både nationellt och internationellt
- Ökad täckningsgrad från 80% till 85%
- Ökad uppföljning från 75% till 80%
- Parallell inmatning med hjälp av web. Se Årsrapporten sid...........

Övriga kommentarer
Det är viktigt att hålla i minnet att Swespine från nov 2018 varit upptaget med ett oväntat/oplanerat plattformsbyte,
innefattande anbudsförfarande, intervjuer med registerhållare, diskussioner med CPUA och RCSO och andra
registercentra, samt inte minst med jurister på inom CPUA/Rjl och SKL. Allt blev till slut klart i augusti 2019 då
kontraktet med vår nya samarbetspartner, MedSciNet, skrevs under av vår CPUA. Detta innebär att flera av de
projekt som var planerade under 2019 har fått uppskjutas till slutet av 2019 och till 2020.
Avhandlingsprojekt med registret som underlag har påbörjats, tex i Malmö/Lund
- Niyaz Hareni: Ländryggskirurgi - resultat med inriktning på den åldrade patienten
- Njall Vikar: Kirurgi vid spondylolistes och segmentell smärta i ländryggen.

Steg 2 - Budgetäskande

Kostnader

Lönekostnader
Beskrivning av kostnad inklusive eventuell funktion, arbetsinsats och lön

2020

Lönebikostnader

11 000:-

Lönekostnader

24 000:-

Summa lönekostnader

35 000:-

Övriga externa kostnader
IT-tjänster : Tjänster som avser drift av server, registerhållning, IT tekniker.
Administrativa tjänster: Övriga konsulttjänster så som redovisning, monitorering mm.
Resor: lokaltrafik, regionaltrafik och internationell trafik. Taxi, buss, tåg, flyg etc.
Konferenser/möten: Kostnader kopplat till konferenser, logi
Det finns möjlighet att lägga till rader för ytterligare kostnader, exempelvis om en kostnad för köp av IT-tjänster
hör både till RC/RCC och annan leverantör. Eventuella ytterligare kostnader/rader ska inordnas under de
kostnadsposter som anges nedan, nya typer av kostnadsposter ska inte skrivas till.

Övriga kostnader får inte överstiga 10 procent av totala kostnader.

IT-tjänster
IT-relaterade kostnader för registret exempelvis driftkostnader.

2020

RC Kostnadstyp

nya plattformen hos MedSciNet inkl server 22 000 kr/mån

264
000:-

Nej Bägge

kostnad överflyttning från nuvarande med programmering hos Decerno

720
000:-

Nej Bägge

server hos tidigare leverantör Solid Park/Iver, övergångsperiod t o m maj 2020

42
000:-

Nej Förvaltning

Navet, direktuppkoppling mot Skatteverkets befolkningsregister

4
000:-

Nej Förvaltning

Dialogstöd, underhåll

24
000:-

Nej Förvaltning

Förvaltning
Ex. lokalkostnader

2020

RC Kostnadstyp

2020

RC Kostnadstyp

Administrativa tjänster
Ex. sekreterare, koordinator, stöd till, och utbildning av, användare, monitorering
Registerhållare 50%

620
000:-

Nej Bägge

Registerkoordinator (20% av kostnaden under statistik, 80% här)

430
000:-

Nej Bägge

Bitr registerkoordinator 60%

330
000:-

Nej Bägge

Övriga registerkansliet (2,65 tjänster)

1 230
000:-

Nej Bägge

Styrgrupp (utöver posten lönekostnader ovan och 20 000 kr under statistik)

100
000:-

Nej Bägge

Statistik och årsrapport
Kostnader för att skapa användbara utdata till olika intressenter. Exempelvis statistiker, konsulter inom
statistik och databearbetning, datauttag, layout- och tryckkostnader för årsrapport.

2020

RC Kostnadstyp

Statistik (arbete av registerkoordinator och styrgruppsmedlemmar, se ovan)

130
000:-

Nej Bägge

Årsrapport översättning till engelska

18
000:-

Nej Utveckling

Resor
Kostnader för möten och resor kopplade till registerarbetet.
Resor

2020
20
000:-

RC Kostnadstyp
Nej Bägge

Konferenser/möten
Kostnader för konferenser/möten
Möten inkl logi och tel möten

2020
60
000:-

RC Kostnadstyp
Nej Bägge

Övriga kostnader
Ange och motivera övriga förväntade kostnader för registret. Ex. webbplats, material.

2020

RC Kostnadstyp

Hemsida

3
000:-

Nej Förvaltning

Nationella kvalitetsregisterföreningen

2
000:-

Nej Bägge

Övriga kostnader RC/RCC
Ex. tjänster som kompetensstöd, förbättringsarbete, PROM-utveckling, hälsoekonomi

OH-kostnader

2020

RC Kostnadstyp

Ange OH-kostnader

2020

Summa övriga externa kostnader

RC Kostnadstyp

3 997
000:-

Summering
budgetfield.costs.sum.4

4 032 000:-

Varav kostnader mot RC

0:-

Redovisning av annan finansiering av registerverksamheten
Finansiering som ej utgår från Beslutsgruppen oavsett om den är beviljad, sökt eller planerad

Finansiär

Sökt belopp i kr.

0:-

Beviljat belopp i kr.

Inväntar beslut

0:-

Tar ni ut avgifter från deltagande enheter? Om ja, beskriv syftet med avgiften
Nej

Steg 3 - Årsrapport

Registrets årsrapport
190909_Swespine_arsrapport_2018-19_PeterFritzell_8.docx

Kommentarer angående årsrapporten

4 657 kb

