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Som framgår av ovanstående figur så håller registret för ledprotesinfektioner på att självdö. Det finns 

sannolikt flera orsaker till detta. Redan från början var det bara en del kliniker som rapporterade till 

detta register. Detta till skillnad mot övriga delregister som i princip alla infektionskliniker deltog i. 

De som inte deltog angav som en orsak att de inte primärt handlade dessa patienter utan det gjorde 

ortopederna. Om utvecklingen här i Örebro är representativ för landet så gäller detta nu i än högre 

utsträckning. Vi kommer därför att lägga ned protesregistret i dess nuvarande form men har inte 

bestämt något slutdatum än. 

Det är bara en mycket liten andel av ledproteserna som blir infekterade. Genom att det är många 

personer som får ledproteser så är det ändå ett ganska stort kvantitativt problem. När det sker så 

innebär det också ett mycket stor kvalitativt problem för den drabbade patienten. Det saknas 

fortfarande mycken kunskap om hur optimalt behandla infektionerna. Därmed finns ett behov av ett 

bra kvalitetsregister över dessa problem.  

Vi har därför tankar på att etablera ett samarbete med ortopedernas protesregister (höfter och knän). 

Tanken är att skapa en infektionsmodul att hänga på de etablerade ortopedregistren. Detta skulle kunna 

innebära att även ortopederna registrerade infektionskomplikationer och deras handläggning på ett 

bättre sätt än vad som nu är fallet. En första kontakt med ortopederna togs redan för ett par år sedan 

varvid vi fick positiv respons. Det var, och är, dock en del juridiska frågor som måste lösas. Har en 

behandlande läkare i en region rätt att gå in i patientens ortopedregister om ursprungsoperationen 

utfördes i en annan region? Med patientens tillstånd bör det rimligen gå bra men det blir lite mer 

tungrott om man ska efterfråga, och registrera, patientens tillstånd.  

Tillsvidare har vi dock tänkt gå vidare i projektet och delregisteransvarige Staffan Tevell har haft ett 

första möte med ortopederna som var positivt inställda. Sedan kom dock något som heter Covid19 och 

lade beslag på alla personella resurser varför projektet legat i träda. När det lugnat ned sig på 

Covidfronten ska vi ta nya tag och mer information kommer så småningom. 

Örebro 2020-08-25 Per Arneborn 
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