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Förbättringsområde/förbättringsmöjlighet
Fler adnexoperationer ska registreras i kvalitetsregister GynOP

Bakgrund
Det finns ett kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi, GynOP. Alla operationer utom sectio, hysteroskopier,
koniseringar och steriliseringar ska läggas in i registret. Man registrerar bakgrundsanamnes inkl.
hälsodeklaration, inskrivning, operationsberättelse och utskrivning i registret. Eventuella komplikationer under
samt efter operationer registreras. Patienten får uppföljande enkäter för att utvärdera resultatet av kirurgin. Om
komplikationer eller otillfredsställande operationsresultat uppstår, kan man använda databasen för att upptäcka
riskfaktorer för kirurgi, samt vilka patienter som lämpar sig bäst för vilket ingrepp. Man kan också iaktta och
analysera regionala skillnader i operationsmetoder, utfall, urval av patienter mm.
Nuläge
Kvinnokliniken utför regelbundet kirurgi, öppet eller laparoskopiskt, på adnexae uteri. Vår avsikt är att alla
adnexoperationer ska registreras i kvalitetsregistret, men några kollegor har uppmärksammat att så inte görs.
Vissa operationer registreras dock så gott som alltid i registret, bl a inkontinenskirurgi, framfall, hysterektomier.
Vi var överens om att det fanns skäl att förbättra följsamheten till registreringen även för adnexkirurgi. Det tar
dock tid att aktivera en patient i registret, varför det framfördes önskemål om att någon annan än operatören
förbereder detta.

Datum: 2021-11-25
Vad ska förändringen leda till? Beskriv det önskvärda läget
Alla operationer som utförs på adnexae ska registreras i kvalitetsregister, för att möjliggöra patienterna får bättre uppföljning
och förenkla uthämtning av jämförande statistik, både lokalt och nationellt.

Mätbara mål
Hur många operationsberättelser där adnexkirurgi utförts
finns i Cosmic respektive både i Cosmic och GynOP.

Möjliga lösningar
Notering om registrering i GynOP har
införts i mallarna för operationsanmälan
av adnexoperationer.
Operationskoordinator startar ärendet.
Avdelningssekreterare startar ärendet
för akuta operationer och meddelar
operatören att registrera
operationsberättelse i GynOP.

Ansvarig
Pia Keijser
I teamet har även sekreterare Frida
Jönsson och Jessica Skog medverkat,
samt kvinnoklinikens
operationskoordinatorer

Tidplan
Januari 2021 – September 2021
Analysperiod:
Januari 2020-September 2020
Januari 2021-September 2021

Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?
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Mått
Antalet operationsberättelser med adnexkoder som införts i
Cosmic respektive både i Cosmic och GynOP jämförs under
perioden januari-september 2020 respektive samma period
2021. Data för detta har hämtats av sekreterare på
Kvinnokliniken, enligt ett urval av åtgärdskoder omfattande
adnexoperationer.

Cosmic

År 2020 registrerades 84 adnexoperationer
i GynOP respektive 134 i Cosmic,
motsvarande 62,6%.
År 2021 registrerades 118
adnexoperationer i GynOP respektive 148
i Cosmic, motsvarande 79,7%.
Samtliga operationer som registrerats i
GynOP har också förts över till Cosmic.
Registreringen har alltså förbättrats från
62,6% till 79,7% under året.

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?
För att kartlägga anledningen till att operationsberättelser inte förs in i GynOP utfördes en problemanalys med Redovisning av resultatet på läkarmöte. Vi fortsätter registrera adnexkirurgin i GynOP. Framöver kan man överväga att
uppdatera mallarna även för andra operationer som ska helst ska registreras i GynOP men där följsamheten är låg, bl a
hjälp av ett fiskbensdiagram. Ur detta framkom flera orsaker till den bristande följsamheten, bland annat att
sfinkterskador efter förlossning.
operatören inte känner till att operationen ska registreras, att operatören inte har tid/ork till detta, att det är
krångligt att lägga in och förbereda operationen i GynOP, att hyrläkare ej har inloggning till registret. En
lösning på detta var att påminna ordinarie kollegor om att registrera. En annan lösning var att
avdelningssekreteraren som skriver ut operationsberättelsen påminner operatören om att också registrera i
GynOP. En tredje lösning var att uppdatera mallarna vi använder för att anmäla operationer, så att de i förväg
innehåller påminnelse om GynOP. Vid elektiv kirurgi kan operationskoordinatorn då förbereda ärendet och det
tar inte längre tid att skriva operationsberättelsen där. Sekreteraren kopierar anteckningen från GynOP till
Cosmic. Vid akut kirurgi startar sekreteraren ärendet i GynOP och informerar operatören, som då kan föra
över operationsanteckningen till GynOP i efterhand.

