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• Minska preop. besvär, förbättra livskvalité
• Förebygga risk för gallstensrelaterade komplikationer
• Atraumatisk teknik, bra kosmetik
• Få komplikationer
• Minska postop. smärta, undvika kron. smärta
• Resurser så att man kan op akuta gallor
• En seans förfarande vid koledochussten
• Kort rehabilitering, kort SS
• Rimlig kostnad

- Utbildning, resurser, logistik, utrustning
- GallRiks

Mål vid dagens gallkirurgi



God tillgänglighet via webben

Användarsupport till lokal koordinator och ansvarig läkare

Förmedla teknisk support med UCR (Uppsala Clinical Research Center)

Arrangera användarmöten

Samla in synpunkter på och utveckla registrets funktion

Validering av registerdata

Kvartalsrapport och årsrapport

• att tidigt upptäcka oförutsedda negativa effekter av nya metoder när de införs i 
rutinsjukvården.



Bidra till en mer likformig och evidensbaserad handläggning, operationsindikation 
och val av kirurgisk teknik.

Klarlägga patientnyttan av behandlingen

Stödja det lokala arbetet med kvalitetssäkring av den kirurgi man utför

Tidigt upptäcka oförutsedda negativa effekter av nya metoder när de införs i 
rutinsjukvården

Bidra till att öka kunskapen om gallsjukdomen och dess behandlingar

Forskning  vetenskap  förbättringsarbete

Egna resultat - jämförelser mot nationella data på sjukhusnivå. 

• att stödja det lokala arbetet med kvalitetssäkring av den kirurgi man utför



≥ 90 % täckning av alla kolecystektomier och ERCPer jmf med PAR 
(Patientadministrativa Registret)

≥ 95 % korrekt registrering av alla peroperativt variabler vid validering

≥ 90 % täckning av alla postop komplikationer jmf med patientjournalen

Vid kontroll lever ej upp till minimikraven - förnyad validering nästföljande år, 
klinikbesök

Varning och förnyad validering
Om man inte klarar av att uppnå minimikraven utesluts enheten ur GallRiks!
•lokala arbetet med kvalitetssäkring av den kirurgi man utför
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Kvalitetskriterier för registrering





Öronmärkta pengar/tid för koordinator arbete

Fungerande arbetsplats med dubbla dataskärmar

Administrativa system som underlättar kontroll att     
alla galloperationer och ERCP:er registreras

VC ↔ Koordinatorn



Rikta informationen:

• Direkt till VC, kirurgen!
• Lättillgängligt

- Hur ligger vår klinik till jmf. med 
andra kliniker/nationellt ?

- Antal op/ERCP:er

- Teknikval elektivt/akut

- Komplikationer, återinläggningar

- VT

- Optid

- Dagkirurgi/Inneliggande

- Andel utbildningsoperationer

- Behandling av koledochussten

- Forskningsprojekt

- Publikationer



GallRiksansvariga kirurger

• Registerfrågor – stödja och samarbeta med lokala koordinatorn (bedöma svåra 
komplikationer), delge klinikens resultat (årsrapporten)

• Uppmuntra och stödja kollegor att registrera och följa sina resultat, logistik, 
svara på frågor 

• Tillsammans med koordinator ansvara för att klinikens patienter är
registrerade och uppföljda inför uttag till årsrapport sista februari.

• Kvartalsrapporter, koll på läget
• Möjlighet att delta vid GallRiksdagarna
• Dubbla dataskärmar
• Feedback till registret (buggar, variabler, rapporter), närvara vid 

valideringsbesök
• ST projekt, Forskning
• Förbättringsarbete



Måste vara lättillgängligt!

Online data, aktuella

Årsrapporten  Färdig PP

”Koll på läget”

I mobilen, på hemsidan
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