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❙ ❙ Då det visade sig vara rätt komplice-
rat att få fram och/eller tolka värdena för
indikatorerna vill vi rapportera hur det
gick att göra i praktiken. Av listans 60-
tal indikatorer berörde fem verksamhet
vid en kirurgklinik: Inom »cancer-
sjukvård« dödlighet i bröstcancer och i
kolorektal cancer samt proportionen till-
läggsbehandling efter bröstcancer-
operation. Inom »kirurgisk sjukvård«
recidivfrekvensen efter ljumskbråcks-
operation, respektive förekomsten av
lokalrecidiv efter operation för änd-
tarmscancer.

Dödligheten i bröst- och kolorektal
cancer har rimligen någon sorts sam-
band med den kirurgiska behandlingen

av dessa sjukdomar. Emellertid ligger
diagnostisk aktivitet innan patienten når
kirurgkliniken – förmågan att finna reci-
div postoperativt, onkologisk och pallia-
tiv behandling som också kan påverka
dödligheten – helt eller delvis utanför
klinikens påverkan. Värdena för dessa
mått får man också söka utanför sjukhu-
set. 

Genom tidigare etablerade kontakter
med Socialstyrelsens epidemiologiska
enhet kunde vi ganska snabbt få fram un-
derlaget till Tabell I. Senare data än för

1998 fanns dock inte. Dödligheten för
vårt län överstiger inte den i övriga lan-
det. Innebörden av detta för kirurg-
klinikens del är inte uppenbar.

Operation för bröstcancer
Tilläggsbehandling efter operation för
bröstcancer kan utgöras av hormoner,
cellgifter eller strålning, var för sig eller
i kombination. Adjuvant behandling
över huvud taget uppfattas alltså som
lika med god kvalitet. Tilläggsbehand-
ling rapporteras i Södra regionen med ett
enkelt kryss i en ruta på den standard-
blankett som alltid sänds till regionalt
onkologiskt centrum (ROC) efter en
bröstcanceroperation. Genom ett e-mail
till rätt person där kunde Tabell II lätt fås
i retur. Data fanns till och med år 2000.
Skillnaderna mellan landstingen och
åren är som synes betydande.

Ytterligare efterforskning visade att
olika kirurger hade högst olika uppfatt-
ningar om värdet av korrekt ifylld blan-
kett. Nytillkommande läkare kunde vara
mer entusiastiska än föregångaren. Ad-
juvant behandling anses inte heller själv-
klart bäst för alla patienter, dvs det kan
innebära en bättre kvalitet att inte ge så-
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Kirurgiska kvalitetsindikatorer 
i praktiken – några erfarenheter

Kirurgklinikernas verksamhet utgörs av en diversehandel där många
olika ingrepp, stora som små, skall utföras. Hälften av vårdtillfällena
är inte förenade med något ingrepp alls utan utgörs av bl a observa-
tionsfall och palliativ vård. Akuta fall blandas med planerade. Kvali-
tetsvärdering blir därför en ganska komplicerad sak. Kliniker som gör
ett stort antal elektiva ingrepp av likartat slag (torax, ögon, delvis or-
topedi) har en betydligt enklare uppgift. Det var därför med intresse
som vi förra året studerade den lista av övergripande kvalitets-
indikatorer som utarbetats inom Socialstyrelsen och som rapporte-
rats i Läkartidningen [1].
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Kanske är det dags för en
gemensam och samlad in-
sats med utgångspunkt i
Svensk kirurgisk förening
och dess kvalitetsarbete
när det gäller att definiera
och avgränsa vad som är
kirurgisk kvalitet?

Tabell I. Dödlighet i bröst- och kolorektal cancer 1997–1998.

Antal Befolkning Dödstal 95 procents CI

Cancer mammae Riket
1997 1 494 4 475 247 33,38
1998 1 549 4 477 208 34,60

Blekinge
1997 23 75 907 30,30 19,21–45,46
1998 27 75 749 35,64 23,49–51,86

Cancer coli Riket
1997 1 664 8 846 062 18,81
1998 1 680 8 850 974 18,98

Blekinge
1997 36 151 832 23,71 16,61–32,82
1998 46 151 553 30,35 22,22–40,48

Cancer recti Riket
1997 664 8 846 062 7,51
1998 682 8 850 974 7,71

Blekinge
1997 14 151 832 9,22 5,04–15,47
1998 5 151 553 3,3 1,07–7,70



dan till t ex en åldrig och multisjuk pati-
ent. Den allmänna uppfattningen är för
övrigt att de allra flesta patienter får li-
kartad behandling eftersom regionala
vårdprogram följs i hög grad.

Bråckrecidiv
Bråckrecidiv är ett kärt problem för
kirurger. Det senaste decenniets aktivi-
tet med nationellt bråckregister och upp-
märksamhet på nya tekniker har otvety-
digt lett till en bättre kvalitet. Indikatorn
anger dock inte definitioner av recidiv
eller intervall för efterkontrollen. 

Proportionen recidivbråck som ope-
reras varje år och den kumulativa om-
operationsfrekvensen (Kaplan–Meier-
kurva) är dock två bra mått som bråckre-
gistret populariserat. Värdena för dessa
mått kräver dock att man medverkar i
bråckregistret och/eller kan ta fram data
själv. 

För Blekinges del var andelen reope-
rationer i Karlskrona 17 procent år 1990,
och i Karlshamn var den 12 procent un-
der perioden 1991–1995. Värdena för
2001 var 16 procent respektive 8,7 pro-
cent. Ökande väntetider med färre pri-
mära bråck kan ha bidragit till det oför-
ändrade värdet i Karlskrona. Den kumu-
lativa omoperationskurvan för ingrepp
gjorda 1994–1999 visade en kumulativ
incidens på 1,6 procent efter 60 månader
mot riksgenomsnittet som var 4,9 pro-
cent.

Ändtarmscancer
Lokalrecidiv efter operation för änd-
tarmscancer kan man inte lätt få fram på
annat sätt än genom retrospektiv jour-
nalgenomgång. Visserligen rapporteras
den primära operationen till ROC, men
ingen systematisk uppföljning eller rap-
port om lokalrecidiv görs. Uppgift om
ingreppet primärt blivit radikalt är svår-
fångad. 

Vi ansåg att denna indikator kunde
bedömas först efter 4–5 år (ej angivet av
Socialstyrelsen). Efter ett par veckors
pappersarbete kunde vi redovisa att inga
lokalrecidiv manifesterat sig per maj
2001 hos de 32 patienter som opererades
1997. Enstaka lokalrecidiv har uppträtt
efter ingrepp andra år. Den nya TME-
tekniken, som introducerades i första

hälften av 1990-talet, tycks alltså i Ble-
kinge vara förenad med god kvalitet.

Föreslagna indikatorerna inte självklara
Socialstyrelsens initiativ är lovvärt men
de föreslagna kvalitetsindikatorer som
berör en kirurgklinik är inte självklara.
Epidemiologiska mått (dödlighet) har
diskutabel betydelse för en verksamhet
som handlägger endast en del av sjuk-
domsprocessen. Tilläggsbehandling ef-
ter bröstcanceroperation är ett mått som
åtminstone i vår region behöver ytterli-
gare förankring och planerad datafångst. 

Vi saknar fortfarande konsensus om
definition av recidiv och kontrollinter-
vall efter bråckoperation. Lokalrecidiv
efter operation för ändtarmscancer be-
höver också ytterligare preciseras vad
gäller definitioner och kontrollintervall.
Kvalitetsindikatorer som kräver retro-
spektiv journalgenomgång är svårfånga-
de, och det är tveksamt om de i praktiken
kan användas.

Många vill definiera kirurgins kvalitet
Ytterligare ett problem är att flera kän-
ner sig kallade att definiera kirurgins
kvalitet. Drygt tiotalet landsting deltar i
nyckeltalssamarbetet Nysam där man

också försöker finna mått för kirurgisk
kvalitet.

Inom Svensk kirurgisk förening på-
går dessutom ett utvecklingsarbete med
årlig enkät (»SKAK-enkäten«) som för-
söker definiera och få in data som visar
den kirurgiska kvaliteten över hela lan-
det. Det har inte varit helt lätt att där fin-
na en balans mellan specialintresserade
kirurgers detaljönskemål och vad som i
praktiken kan fås fram ur befintliga re-
gister och databaser.

Dags för samlat grepp?
De endast delvis överlappande önske-
målen om uppgifter från alltfler enkäter
och förfrågningar tar en hel del tid för
klinikcheferna att besvara. Kanske är det
dags för en gemensam och samlad insats
med utgångspunkt i Svensk kirurgisk
förening och dess kvalitetsarbete när det
gäller att definiera och avgränsa vad som
är kirurgisk kvalitet?
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❙ ❙ En god vård av hög kvalitet och på lika
villkor för alla medborgare är det ytters-
ta kvalitetsmålet för all hälso- och
sjukvård. Det kräver att det finns system
för planering, utförande, uppföljning
och fortlöpande utveckling av kvaliteten
i verksamheten. 

Socialstyrelsen överlämnade till re-
geringen vid årsskiftet 2000/2001 rap-
porten »Övergripande kvalitetsindikato-
rer inom hälso- och sjukvården. Social-
styrelsens förslag«. Rapporten utgår

från ett regeringsuppdrag där Socialsty-
relsen gavs uppgiften att »undersöka
möjligheterna att med utgångspunkt från
bland annat de medicinska kvalitetsre-
gistren utveckla övergripande indikato-
rer som beskriver kvalitet inom hälso-
och sjukvården samt lämna förslag på
sådana indikatorer i en särskild rapport«.

Ett förslag i en process
I rapporten föreslås ett 60-tal övergri-
pande kvalitetsindikatorer för kvalitets-
uppföljning av centrala verksamheter i
hälso- och sjukvården. Urvalet av indi-
katorer eller områden för sådana gör inte
anspråk på att vara fullständigt eller slut-
giltigt. 

Rapporten skall ses som ett första
steg i en process där föreslagna indika-

Socialstyrelsen svarar:

Förslaget är ett första steg,
vidareutveckling pågår
Övergripande kvalitetsindikatorer är en viktig del i den kontinuerliga
process som kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården utgör. Det finns
ett starkt behov av att komma överens om och använda kvalitetsindi-
katorer som underlag för jämförelser och som utgångspunkt för ut-
vecklings- och kvalitetsarbete på alla nivåer i vården. 
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Tabell II. Proportionen adjuvant behandling
efter operation för bröstcancer i Södra
sjukvårdsregionen 1998–2000, procent.

Landsting 1998 1999 2000

A 11 5 38
B 55 74 75
C 79 68 58
D 70 49 56


