
Exempel för patienter som opererats för karpaltunnelsyndrom

Till hakir.se /så här tycker våra patienter
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Upplevd funktionsnedsättning
Alla kliniker

Före operation, n=922

3 månaders uppföljning, n=711

12 månaders uppföljning, n=490

HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister
Ett verktyg för att förbättra vården

Att starta och driva ett kvalitetsregister är en 
långsiktig satsning!
Inom HAKIR strävar vi efter att skapa registreringsrutiner 
som minimerar arbetsinsatsen för vårdpersonalen. 
Alla yrkesgrupper på klinikerna har varit delaktiga i designen 
av registret. Vi har också utveckat en egen web-enkät med 
mail och sms-funktion som underlättar för dig som patient. 
Varje månad skickas utdatarapporter till respektive klinik som 
visar de senaste postoperativa komplikationerna och patien-
tenkätresultaten. Rikets sammanslagna patientenkätresultat 
publiceras öppet på hemsidan. 

Exempel på förbättringsarbeten

• En nationell manual har utvecklats med beskrivning av   
 standardiserade mätmetoder, t ex kraft och rörlighet

• Postoperativa komplikationer analyseras på varje klinik,   
 t ex infektioner, senrupturer och nervskador

•  I projektet ”Ökad patientmedverkan” analyseras bl a   
 orsaker till varför patienter inte har varit nöjda med  
 vården och vi undersöker samtidigt upplevd delaktighet

•  Två vetenskapliga ST läkarprojekt  baserade på HAKIR-   
 data pågår; ett om tumbaskirurgi och ett om kollagenas  
 behandling vid Dupuytrens kontraktur

• Patientinformationsbroschyrer  utformas baserat på  
 registerdata

Introduktion 

HAKIR startades i Stockholm  2010 på initiativ av Svensk 
Handkirurgisk förening. Samtliga sju specialistkliniker för 
handkirurgi har anslutit till registret och privata vårdgivare 
erbjuds nu också deltagande. Vi samarbetar med Register-
centrum Syd i Lund och HAKIR har  ekonomiskt stöd från   
Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Syften
Att fortlöpande och standardiserat följa upp vårdkvalitet för 
handkirurgi, även patienternas egen uppfattning om vården 
 • Jämföra olika behandlingsmetoder
 • Följa upp komplikationer, öka  patientsäkerheten och   
 driva förbättringsarbeten
 • Skapa en bas för klinisk forskning inom handkirurgi

Två nivåer

1. Grundregistrering 
Alla patienter som opereras ingår
Patientenkät före, samt 3 och 12 mån efter operation
Koder och komplikationer registreras på operation

2. Utökad registrering  (tillägg)
Endast för utvalda  operationstyper
Operationsteknik  registreras mer detaljerat
Funktionsmätning  (t ex kraft, rörlighet) görs före, samt   
tre och 12 mån efter operation

Registerhållare och central arbetsgrupp för HAKIR finns 
på Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset i Stockholm. 
Vi arbetar fortlöpande med att förbättra och utveckla  
registret och tar mycket gärna emot synpunkter.
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Domningar /stickningar i �ngrarna
Alla kliniker

Före operation, n=929

3 månaders uppföljning, n=714

12 månaders uppföljning, n=506

Patientenkät
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E-post: ma@hakir.se, nl@hakir.se, fb@hakir.se
Telefon: 08-616 2013

webbsida: www.HAKIR.se

HAKIR 
Handkirurgiskt kvalitetsregister

Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Marianne Arner, Registerhållare; Frida Bartonek, Registerutvecklare; Nina Lindblad, Central koordinator
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