HAKIR Inklusions- och exklusionskriterier
Inklusionskriterier HAKIR
Huvudprincipen är att alla patienter som opereras ska registreras, även barn. Av tekniska
skäl är det inte möjligt att registrera patienter som har utländskt personnummer,
reservnummer eller skyddade personuppgifter.
I den utökade registreringen finns det ibland ytterligare definitioner för vilka patienter som
ska inkluderas respektive exkluderas.

Exklusionskriterier patientenkät
Patienter som:
•
•
•
•

•
•

avböjer deltagande i enkäten
opereras i båda händerna samtidigt,
opererar samma eller andra handen inom 12 månader,
inte kan fylla i enkäten (t.ex. demens, språksvårigheter)
stryks från operation

är under 16 år (När personnumret registreras i HAKIR fylls exklusionskriteriet ”Barn
under 16 år” i automatiskt)

Ange eventuella exklusionskriterier för enkät i formulär ”001 Patientinformation”.

Inklusion och exklusion vid utökad registrering
HAKIR 01a, 01ab samt 01b - Dupuytren
Inklusion: Ny injektion i samma finger ska ses som en del i en behandlingsserie och därför
registreras på operation och funktionsmätning görs efter den sista injektionen i serien.
Exklusion: Vid ny injektion i annat finger eller andra handen samt vid bilateral operation ska
patienten exkluderas från registrering på operation och funktionsmätning.

HAKIR 02a samt 02b - Flexorsenskada
Inklusion: Böjsenskador med total avskärning av FPL eller FDP och ev. FDS inom zon I eller II
(från handflata ut till fingertopp) samt utförd primär sensutur eller reinsertion (ej
transplantat eller transferering). Sensuturer i flera fingrar kan registreras.
Exklusion: Sluten ruptur av böjsena. Samtidig fraktur i samma eller annat finger, samtidig
kärlrekonstruktion (revaskularisering/replantation) i samma eller annat finger och vid
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samtidig extensorsenskada i samma eller annat finger. Re-sutur av rupturerad sena skall inte
registreras i 02a utan registreras som en reoperation i Grundformuläret 002.

HAKIR 05a samt 05b – Tumbasartros
Inklusion: Operation för artros i CMC-I leden, med eller utan artros i övriga leder i
tumstrålen inkluderas. Proteskirurgi för CMC-I registreras i formulär 06a.

Exklusion under pågående funktionsuppföljning
Vid ny operation i samma hand inom 12 månader avbryts all fortsatt funktionsmätning
(gäller inte patienter som DC-behandlas med kollagenas).
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