Hur kan vi presentera patientrapporterat outcome (PROM) på bästa sätt?
Exempel från Handkirurgiskt kvalitetsregister HAKIR

Vad är HAKIR?
HAKIR startade 2010 och har nationell
täckning sedan 2014. PROM har samlats in
för över 50 000 patienter som genomgått
handoperation.
En enkät fylls i före, samt 3 och 12 månader
efter operation. Enkäterna skickas ut automatiskt via en web-funktion och innehåller
frågor om symptom och upplevt funktionshinder
Bakgrund
Handkirurgi omfattar många olika diagnoser och behandlingsmetoder. Vi har patienter i alla åldrar.
Handkirurgi är sällan livräddande, men vi
strävar efter att minska funktionshinder
och förbättra livskvalitet för våra patienter.
För att utvärdera detta behöver vi patientrapporterade utfallsmått, sk PROM.
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Såhär presenteras PROM i HAKIR

Målsättning
• Vi vill presentera PROM data på ett
begripligt sätt för patienter och för vårdpersonal så att vi kan lära oss mer om
hur vi kan förbättra vården
• Redovisningen skall vara öppen och ärlig

I en dynamisk utdatarapport på hemsidan där man t ex
kan välja olika diagnoser/operationer, ålder, kön, klinik mm.

Karpaltunnelsyndrom

• Olika användare skall kunna anpassa presentationen efter sina behov och önskemål
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Så här tycker våra patienter

Omvårdnadsformulär

Projekt inom Handkirurgiskt kvalitetsregister HAKIR
Deltagande kliniker i Omvårdnadsprojektet: Handkirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Kliniken för Ortopedi och
Handkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

Bakgrund
Ett projekt med syfte att inkludera
omvårdnadsvariabler i HAKIR startade 2016.
Efter genomfört pilotprojekt har formuläret
börjat användas vid tre kliniker i februari 2017.
Vilka variabler registreras?
• Sårvårdsvariabler såsom yttre och inre
förband, suturteknik, och typ av suturer

Preliminära resultat
Från februari till juli 2017 hade 245 formulär för 198 patienter registrerats vid de handkirurgiska klinikerna i Malmö,
Uppsala och Stockholm. Besökstyp, typ av sår, planerad
åtgärd och bakomliggande diagnos framgår ur figur 1 och
förbandets utseende vid ankomst samt typ av inre förband
i figur 2.
I figur 3 visas hur patienterna graderade smärtupplevelsen
vid avbandagering resp vid suturtagning. NRS 0= inga besvär, NRS 10= maximala besvär
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• Patienternas skattade besvär vid avbandagering resp suturtagning med Numerical
Rating Scale (NRS)
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FIG 3

• Framtida registreringar kommer att ge
oss ett viktigt underlag för förbättrad
omvårdnad inom handkirurgin

Planerad åtgärd

1
9

61

• Framöver planeras även andra omvårdnadsvariabler att läggas till
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• Resultaten visar på skillnader mellan de
olika klinikerna t ex vad gäller val av sårvårdsmaterial och rutin vid förbandsläggning

21

• Sårets utseende och förekomst av
läkningskomplikationer

• Uppgifter om postoperativ information
om smärtlindring och högläge för att
motverka handsvullnad

Typ av sår

Slutsatser
• Omvårdnadsvariabler är viktiga för att
spegla hela vårdförloppet för en handkirurgisk patient
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