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HAKIR Handkirurgiskt kvalitetsregister - Information medarbetare 
 

HAKIR är ett helt webbaserat nationellt kvalitetsregister för handkirurgi startat 2010, på initiativ av Svensk 

Handkirurgisk förening. Våra främsta syften är att genom individbaserad uppföljning av bland annat 

vårdinsatser och behandlingsresultat möjliggöra förbättringsarbete och forskning som successivt förbättrar 

vården. Viktiga syften är även att öka patienternas delaktighet och verka för god och likvärdig handkirurgi för 

alla i vårt land. 

Samtliga sju handkirurgiska regionkliniker och i nuläget sex privata enheter är anslutna till HAKIR vilket 

möjliggör ett givande nationellt och interprofessionellt samarbete. HAKIR är världens enda handkirurgiska 

register som omfattar både operations- och patientrapporterade resultat 

Alla patienter med personnummer, barn som vuxna, som genomgår en handkirurgisk operation ingår i s.k. 

grundregistrering. I grundregistreringen samlas uppgifter om diagnos och utförd operation samt eventuell 

förekomst av komplikationer. Patienterna får även får fylla i två olika enkäter, en om sina handsymptom före, 

samt tre och 12 månader efter operation. Vi har även en enkät som mäter patienternas specifika upplevelse 

av vården (PREM). Den skickas ut 3 veckor efter operationen. Alla enkäter skickas via 1177 vårdguidens e-

tjänster.  

För några utvalda operationstyper görs även en s.k. utökad registrering, i vilken som tillägg ingår mått på arm- 

och handfunktion såsom rörlighet, kraft och känsel samt val av postoperativt rehabiliteringsprogram. För vissa 

operationstyper ingår även röntgendata.  
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Syfte och mål för HAKIR  

 

• Att fortlöpande och standardiserat följa upp vårdkvalitet för handkirurgi, inklusive patienternas egen 

uppfattning om vården.  

• Att kunna jämföra resultat mellan olika alternativa handkirurgiska behandlingsmetoder och mellan 

olika kliniker i syfte att successivt förbättra och effektivisera vården.  

• Att registrera postoperativa komplikationer för att förbättra patientsäkerheten. 

• Att öka patientens delaktighet och få ökad kunskap om patientens upplevelse av den handkirurgiska 

vården vid våra enheter 

• Att inspirera och bidra till nationell samverkan för vidare utveckling och forskning med hjälp av 

HAKIR’s data. 

Så här kan du bidra: 
 

• Alla medarbetare kan bidra till att HAKIR utvecklas och ger oss den värdefulla information som vi 

behöver, inte minst läkarnas engagemang är av stor vikt. 

• Berätta för patienterna om syftet med HAKIR och hur viktigt det är att de deltar; Vi önskar deras 

delaktighet så vi tillsammans kan utveckla och förbättra vården. Lite extra muntlig information kan 

göra patienten mer motiverad att fylla i postoperativa enkäter och komma in på funktionsuppföljning. 

• Om/när ni träffar patienterna 3 veckor,  3 och 12 månader postoperativt, berätta att det är dags för 

uppföljande enkät och uppmuntra dem att svara.  

• Var så noga som möjligt vid registreringarna. En felaktig registrering gör att data inte kan användas. 

Fråga gärna oss på HAKIR-kontoret om något är oklart eller om du behöver hjälp.  

• Håll dig uppdaterad via hemsidan och årsrapporten 

 

Din lokala koordinator för registret kan ge dig mer information hur just ni arbetar med era flöden runt HAKIR 

Marianne Arner, professor i handkirurgi är registerhållare för HAKIR och Annika Elmstedt leg sjukgymnast är 

nationell registerkoordinator. Båda är placerade på Södersjukhuset i Stockholm.  

 

Tack för att du bidrar. Tillsammans kan vi utveckla och förbättra den handkirurgiska vården! 
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