
Att tänka på vid registrering av operationer i HAKIR
Primär operation
Första operation för denna skada/sjukdom, 
när inget ytterligare ingrepp är planerat

Seansoperation 
Planerad reoperation, t ex spolning av infektion 
eller första rekonstruktion efter senskada

Reoperation 
Ny operation i samma hand för samma skada/sjukdom 
vilket inte var planerat vid primäringreppet

Vid reoperation – när gjordes denna?- inom eller efter 1år och var utfördes den primära operationen? - på den egna, eller på annan klinik?

Ange orsak till reoperation 
1. Del i behandlingsprogram     2. Extraktion av osteosyntesmaterial för att förebygga komplikation 
3. Reoperation vid Dupuytren    4. Andra orsaker till reoperation (Postoperativ komplikation–ange vilken enligt listan)

Specificera annan orsak till reoperation (Postoperativ komplikation) – flera kan väljas

Adherensbildning/kontraktur (t ex tenolys/artrolys efter böjsensutur eller fraktur)

Artrosutveckling  efter tidigare kirurgi (t ex efter frakturkirurgi eller annan ledoperation)

Cirkulationssvikt efter mikrokirurgi (t ex replantation, revaskularisering eller lambåkirurgi)

Främmande kropp (t ex trästicka som man inte lyckats få ut vid primärop)

Hematom/blödning 

Hudnekros/sårläkningsproblem (t ex sårruptur, korrektion av op ärr, granulom)

Infektion, postperativ (obs! infektion efter tidigare operation, inte primär infektion)

Ledinstabilitet/ligamentskada (t ex efter ligamentsutur eller tumbasplastik)

Nagelproblem (t ex nagelrest eller klonagel efter fingertoppsamputation)

Nervkompression/kompartment (blödning eller svullnad efter tidigare op)

Nervskada (t ex digitalnervskada vid op av Dupuytren)

Neurom (efter nervskada som opererats)

Osteosyntesrelaterad komplikation  (t ex senruptur, plattbrott, stiftinfektion etc)

Proteskomplikation (t ex lossning eller dislokation) – om ny protes – registrera separat

Pseudartros/felläkt fraktur eller artrodes (t ex oläkt artrodes, felläkning efter frakturkir)

Recidiv av ganglion eller tumör (t ex utvidgad excision av hudcancer eller ganglierecidiv)

Senruptur efter tidigare operation (om pga osteosyntesmaterial eller infektion ange även detta. 
Om efter primär sensutur – ange sena och finger)

Tagställeskomplikation (t ex serom vid crista, sårruptur efter lambåop)

Övrig postoperativ komplikation (Obs! kontrollera först att inget av ovanstående gäller!)                           
Ange orsak i fritext_____________________________________________
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