HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister

Relevans och syfte
Många sjukdomar drabbar händerna, var femte
skada på akutmottagningar är en handskada och
ofta drabbas yngre individer i arbetsför ålder.
Handfunktionen är av avgörande betydelse för en
persons självständighet i dagliga aktiviteter och
för förmågan att klara ett yrkesarbete. Uppskattningsvis 20 000 operationer utförs varje år på de
sju handkirurgiska specialistklinikerna i landet. Det
finns inget tidigare nationellt kvalitetsregister inom
handkirurgi. Syftet med HAKIR är att fortlöpande
och standardiserat följa upp handkirurgisk vårdkvalitet, såväl patientrapporterade som objektiva
data, för att successivt effektivisera och förbättra
vården och öka patientsäkerheten.
Täckningsgrad och årsvolym
Samtliga sju handkirurgiska specialistkliniker i
Sverige är anslutna till HAKIR och kommer efterhand att börja registrera. Vi hoppas på full nationell täckning inom 2-3 år.
Viktigaste mått
Alla vuxna patienter som genomgår en handkirurgisk operation ingår i sk grundregistrering och ett
tiotal utvalda operationstyper följs även med hjälp
av en utökad registrering. På grundnivå registreras
diagnos, typ av operation, ev antibiotikaprofylax
och förekomst av komplikationer. Patientens upplevelse av handfunktion och olika symtom i arm
och hand samt nöjdhet med operationsresultat och
bemötande registreras också för alla patienter med
hjälp av en enkät. I den utökade registreringen
ingår dessutom objektiva mått på arm- och handfunktion såsom rörlighet, kraft och känsel samt val
av postoperativt rehabiliteringsprogram. För vissa
operations-typer ingår även röntgendata.

Inrapportering
Inrapportering sker vid fyra tillfällen; före
operation, vid operationstillfället samt tre och tolv
månader efteråt. HAKIR är helt webbaserat, även
patientenkäten, men samtliga formulär finns också
i pappersversion. Ev bortfall av registreringar
kontrolleras av lokal registerkoordinator veckovis.
Återkoppling
Deltagande kliniker har komplett och ständig
tillgång till alla egna inrapporterade data och
ansvarar för den individuella återkopplingen till
patienterna och för användning av resultaten i
förbättringsarbete. Årsredovisning sker vid Svensk
Handkirurgisk förenings årsmöte, i en skriftlig
årsrapport samt vid en årlig registerdag. Fortlöpande återkoppling och allmän registerinformation finns på hemsidan; www.hakir.se.
Förbättringsresultat
Under de senaste tio åren har flera resurskrävande
nya operationsmetoder införts inom handkirurgi,
t ex ledproteskirurgi och nya tekniker för frakturkirurgi. Patientmaterialen har ofta varit för små
för att fastställa vetenskaplig evidens med hjälp
av randomiserade studier. Genom standardiserad
uppföljning kan vi bättre jämföra olika operationsmetoder och sortera ut tekniker med högre risk för
komplikationer. Kvalitetsregister ger även bättre
förutsättningar för standardisering av operationstekniker och postoperativ behandling. Sist, men
inte minst, kommer det nya registret att innebära
att patientens egen uppfattning av vården uppmärksammas bättre.
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