Årsrapport 2018 – RMPG Hand- och plastik inom sydöstra
sjukvårdsregionen
1. Kvalitetsindikatorer
Det nationella kvalitetsregistret HAKIR som startades 2008 av Svensk Handkirurgisk
Förening (www.handkirurgi.se) registrerar patienter som är under behandling vid de
handkirurgiska klinikerna i Sverige, men innefattar inte de handkirurgiska åtgärder som utförs
på ortopedkliniker och för RMPG handkirurgi finns därför kvalitetsindikatorer endast att
tillgå för patienter som behandlats vid hand och plastikkirurgiska kliniken i Linköping.
Inom Sydöstra Hälso- och Sjukvårdsregionen har vi i enlighet med HAKIRs protokoll samlat
in data för tumbasoperationer utförda vid de sjukhus som ingår i regionen under tre år (20152017) där funktion, patientnöjdhet etc. kan jämföras mot nationella data och mellan sjukhus
inom vår region. Thomas Hansson har presenterat de första siffrorna från regionens
registrering av tumbasartros i HAKIR (Kalmar, Jönköping, Norrköping och HPK). Mycket
goda resultat i patientnöjdhet generellt. Sammanställning av de slutgiltiga resultaten pågår och
kommer att presenteras vid RAG-mötet hösten 2019.
Vi har under året sammanställt hur många operationer som utförs vid respektive sjukhus av
några utvalda diagnosgrupper. Data presenteras i bilaga 1.
2. Tillgänglighet
I tillägg till insamling av data angående antal utförda operationer har från regionen
efterfrågats siffror på hur många remisser per diagnos som skickas för vård till annan
vårdgivare pga. tillgänglighetsproblem. HPK har under året skickat remisser på
karpaltunnelsyndrom, triggerfingrar och dorsala handledsganglion till Aleris i Motala.
Ortopedkliniken i Norrköping har skickat 257 remisser på karpaltunnlar och triggerfingrar till
Aleris i Motala och ca 30 remisser till Elisabethkliniken i Uppsala på varierande diagnoser.
Ortopediska kliniken i Jönköping har också skickat remisser till privata vårdgivare, men inte
uppgett vart eller i vilken omfattning.

Inkommande remisser till Hand- och Plastikkirurgiska kliniken ökar inom klinikens båda
specialiteter. Det gör att tillgängligheten, liksom tidigare, ständigt står högst på agendan.
Tillgänglighetsmålen nås inte och ett utvecklingsarbete pågår med fokus på ökad kapacitet.

Inom Handkirurgin väntar de närmaste åren pensionsavgångar, därför anställer kliniken nu
fyra underläkare med möjlighet till ST inom handkirurgi. Kompetensöverföring sker på olika
sätt. Bland annat med handledningsmottagning med tillgänglig överläkare, för att utan att
äventyra patientsäkerheten, ge underläkarna en bra utbildning. Kliniken har under våren infört
en dagbakjour på handsidan, med operationsresurs kopplat till funktionen, dels för att minska
att det akuta inflödet påverkar det elektiva samt att dagbakjouren också finns tillgänglig för de
nya läkarna. Utöver utökningen av antal kirurger sker parallellt också extrasatsningar för att
möta behovet.
3. Riktlinjer – vårdprogram
Ett omfattande arbete med ett nytt regionalt vårdprogram för ligamentskador i handled och
hand har påbörjats av Lotta Fornander, Norrköping och Simon Farnebo, HPK. Parallellt med
detta har dock ett nationellt arbete påbörjats och vi inväntar resultatet av den genomgången

innan vi antar vårt regionala vårdprogram.

På samma sätt påbörjades arbetet med ett nytt regionalt vårdprogram för behandling av
båtbensfrakturer under 2018, men vi avvaktar nu nationella riktlinjer innan det regionala
programmet antas och publiceras.

Thomas Hansson har presenterat bakgrunden till och författat ett nytt vårdprogram för
subkapitulära frakturer i metakarpale 4 och 5. Vårdprogrammet är antaget av arbetsgruppen
och kommer att publiceras på regionwebben 2019.

4. Nivåstrukturering/arbetsfördelning:
RMPG handkirurgi kommer from 2019 att uppgå i RMPO rörelseorganen som en arbetsgrupp
och enligt diskussion mellan undertecknad och Ann Hertzman, ordförande i RMPO
rörelseorganen, kommer ordföranden i RAG handkirurgi att medverka vid RMPOs möten.

5. Investeringar.
Inga större planerade investeringar

6. Sjukvårdsgemensam upphandling: Inga sjukvårdsregionala upphandlingar har
genomförts eller planerats under året.

7. Läkemedel.
Ej aktuellt

8. Utvecklingstendenser.
Ligamentskador i handleden är en tidigare ofta förbisedd diagnosgrupp. Kunskapen om
utredning och behandling av dessa skador ökar och behovet av resurser för handledsartroskopi
ökar därför. Omfattningen av detta kommer att tydliggöras av det nationella vårdprogram som
är under utarbetning.

9. Förändringar av vårdbehovet
Inga större förändringar i vårdbehovet som medför avtalspåverkan.

Sammanfattning
Heltäckande representation
Under året har RMPG handkirurgi i samråd med verksamhetscheferna på berörda kliniker
beslutat att bjuda in en representant från ortopedkliniken i Linköping att delta i den framtida
arbetsgruppens arbete. Representation från ortopediska kliniken US övre extremitetssektion
kommer att tillföra viktiga synpunkter till gruppen och möjliggöra ytterligare samordning av
vårdriktlinjer i regionen.

Arbetsfördelning
En översyn är gjord över hur stor handkirurgisk verksamhet som bedrivs på respektive
sjukhus. Att få en överblick av vilka typer av ingrepp som utförs och i vilken omfattning
kommer att underlätta en eventuell omfördelning av verksamhet vid tillfälliga
tillgänglighetsproblem och kan ligga till grund för fortsatta diskussioner om mer
regionsövergripande samarbete.

Evidensbaserad vård
Arbetet med evidensbaserade gemensamma vårdprogram fortsätter. Detta för att säkerställa
att utredning och behandling i regionen håller en hög och jämn kvalitet.
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