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Sammanfattning 

 

Avbokningar av planerade operationer leder till sämre vårdkvalitet eftersom det bland annat 

resulterar i psykiska påfrestningar för patienter och höga kostnader för vårdgivarna. Statistik på 

inställda operationer förs genom att de registreras under fördefinierade orsakskategorier. För att 

kunna reducera antalet avbokade operationer är det därför viktigt att kategorierna är 

tillförlitliga. Det är svårt att jämföra prestandan mellan olika sjukhus eftersom det i dagsläget 

inte finns en nationell standard för hur dessa kategorier bör formuleras.  

 

Kvaliteten av orsakskategorierna som används på Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge 

granskades i denna studie genom att jämföra strykningsorsaker och valda kategorier för att se 

hur väl de överensstämmer. Det undersöktes även hur de kan översättas till en nationell 

standard förslagen av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Resultatet visade att ett 

flertal av orsakskategorierna hade bristande tillförlitlighet. Förslag till förbättringar togs fram 

för de fyra mest problematiska kategorierna.  

 

Nyckelord: inställda operationer, strykning, Karolinska, sjukhusstatistik, 

sjukhuskapacitet, elektiv, kvalitetsuppföljning, vårdkvalitet, preoperativ förvaltning, SPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

Cancellations of elective surgical procedures can cause psychological anguish for the patients 

and high costs for the hospitals, thus leading to a decline in health care quality. Cancelled 

operations are registered under pre-defined categories. In order to reduce the number of 

cancellations, it is vital that the categories are reliable. It is difficult to compare the 

performance between hospitals since there is no national standard for how these categories 

should be defined.  

 

The categories that are used in Karolinska University Hospital in Huddinge were examined by 

comparing causes of cancellations and chosen categories in order to see how well they 

corresponded. They were also examined in order to find a translation to a national standard 

suggested by the Swedish Society of Anesthesiology and Intensive Care. Results show that 

several categories have poor reliability. Suggestions for improvement were proposed for the 

four most problematic categories. 

 

Keywords: cancelled operations, cancellation, hospital statistic/capacity, elective, quality 

control, health care quality, preoperative management 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Avbokning av planerade (så kallade elektiva, se Appendix “Ordlista”) operationer är ett 

erkänt problem inom vården. Det finns studier som visar att behandlingar av patienter, som 

råkar ut för uppskjutna operationer leder till sämre postoperativt kliniskt resultat (Felländer-

Tsai et al., 2011) och psykiska påfrestningar (Gutstein et al., 1997, Ivarsson et al., 2002). 

Ytterligare negativa konsekvenser är resursslöseri och ineffektiv användning av operationsalar 

(Facundin et al., 2007).  

 

Idag förs statistik på enskilda sjukhus genom att de inställda operationerna registreras under 

fördefinierade kategorier. Sjukhusen har egna uppsättningar av kategorier för inställda 

operationer (se Appendix “KUHs strykningskategorier”) och kvalitetsuppföljning sker endast 

internt. Vad för typ av personal som registrerar strykningar varierar men är oftast 

vårdplanerare vars arbetsuppgifter bland annat är att planera bokningar av operationsalar. En 

“strykning” är sjukhusens benämning på en inställd operation och kommer framöver att 

benämnas så i denna rapport. Definitionen “strykning” kan dock skilja mellan olika sjukhus, 

till exempel att avbokningen sker ett visst antal timmar innan den planerade operationstiden. I 

strävan att förbättra kvalitetsuppföljning har det uttryckts ett behov av jämförelse av statistik 

mellan sjukhus, vilket innebär utvecklandet av en gemensam svensk standard (SFAI 2011). 

 

För att möta behovet har Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) påbörjat ett 

arbete för att skapa ett nytt nationellt kvalitetsregister som kallas Svenskt Perioperativt 

Register (Se Appendix ”SPOR”) (SFAI 2011). I registret skall bland annat inställda 

operationer ingå. Här medför vårdens decentraliserade organisation en stor svårighet då varje 

vårdgivare är en enskild myndighet eller företag. De lokala förutsättningarna på sjukhusen har 

lett till att de har arbetat fram egen praxis vilket har resulterat i skilda tolkningar och 

anpassningar av bland annat hur man kategoriserar strykningsorsaker. Därför utgör det en 

särskild utmaning när data från många kliniker ska analyseras på ett likformigt sätt 

(Snäckerström 2011). Den i SPOR föreslagna kategoriseringen av strykningsorsaker består av 

relativt få orsakskategorier och skiljer sig från den som idag används inom Karolinska 

Universitetsjukhuset i Huddinge (KUH). 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

För att relevanta förbättringsarbeten ska kunna genomföras krävs det att statistiken visar var 

problemen ligger och i vilken omfattning. Statistiken kring inställda operationer presenteras i 

form av sjukhusens strykningskategorier, som således behöver spegla de verkliga orsakerna 

bakom inställda operationer. För att jämföra sjukhusens strykningsstatistik på en nationell 

nivå krävs det att de lokala kategorierna går att översätta till en gemensam standard utan att 
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för mycket information går förlorad. Tillförlitlig statistik krävs därmed på lokal nivå, för att 

det även ska resultera i tillförlitlig statistik på nationell nivå. 

 

 

1.3 Målformulering 

 

Målet med studien är att undersöka hur orsakskategorierna på Karolinska Universitetsjukhuset 

i Huddinge bättre kan avspegla de verkliga orsakerna bakom inställda operationer. Eftersom 

det föreligger ett behov av jämförelser på nationell nivå tas detta i hänsyn vid eventuell 

omformulering av kategorier. Ett delmål blir således att samtidigt föreslå en tänkbar 

översättning av kategorierna till SPOR.  

 

 

1.4 Lösningsmetoder 

 

Målsättningen innebar att föreslå förbättringar inom en komplex organisation. Enligt 

Cederlund
1
 saknas officiella beskrivningar av strykningskategorierna, således är de öppna för 

tolkning och konstruerade för branschverksam personal. För att få en utgångspunkt i hur 

kategorierna väljs tillämpades en kvalitativ metod (se Appendix “Ordlista”). Eftersom 

författarna saknade tidigare erfarenheter inom vården, valdes en induktiv ansats (se Appendix 

“Ordlista”). En kvalitativ metod med induktiv ansats bedömdes vara passande då det innebär 

att man är öppen för nya infallsvinklar och information i en främmande miljö; kombinationen 

är därmed dynamisk och flexibel (Jacobsen 2002).  

 

Reliabilitet (se Appendix “Ordlista”) gällande hur kategorierna väljs beaktades genom att 

genomföra besöks- och telefonintervjuer med personalen som registrerar strykningar. För att 

validera resultaten från intervjuerna användes sjukhusets operationsplaneringsprogram. 

Genom denna åskådliggjordes kategoriernas användning kvantitativt, exempelvis med vilken 

frekvens de förekommer i strykningsstatistiken samt vilka så kallade rotorsaker (se Appendix 

“Ordlista”) som var vanligast. Lösningsmetoden hade således både kvalitativa och 

kvantitativa inslag. Orsakkategorier från andra sjukhus har insamlats för att huvudsakligen 

utgöra ett stöd vid omformulering. Översättning till SPOR gjordes utan stöd av yttre 

informationskällor. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Cederlund, Bengt; projektets handledare och biträdande överläkare vid Karolinska Universitetsjukhuset i 

Huddinge,  
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1.5 Avgränsningar 
 

 Uppföljningen av statistiken avgränsades till att omfatta endast elektiva operationer då 

strykningen registreras högst 48 timmar innan och 12 timmar efter det planerade 

ingreppet.  

 Orsakskategorierna som ingick i studien var enbart de som idag finns på KUH. Ingen 

granskning har gjorts till varför just dessa kategorier infördes samt kring andra som 

har tillkommit eller tagits bort. 

 All statistik som granskades togs fram ur operationsplanerings systemet ORBIT som 

ifördes 2006 (se Appendix “ORBIT”). 

 Det samlades in orsakskategorier från andra sjukhus men ingen närmare utvärdering 

har gjorts på dessa. 

 Översättning till SPOR var baserat på de 14 preliminära kategorierna som SPORs 

projektgrupp har föreslagit.  
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2 Datainsamling 

 

2.1 Telefonintervjuer med strykningspersonal  

 
Syfte: 

 

 Få reda på rotorsaker till strykningar. 

 Få reda på resonemangen bakom valet av kategorier.  

 Ta emot synpunkter angående förbättringar och översättning till SPOR. 

 Få inblick i strykningsförfarandet samt omgivande faktorer (utbildning, 

tillvägagångsätt och kommunikationsflödet). 

 

För varje strykning som utfördes på KUH under perioden 120315–120430 kontaktades 

personen som registrerade den (framöver benämnd som strykare) för en strukturerad 

telefonintervju som varade fem till tjugo minuter. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

förbestämd intervjumall som arbetades fram utifrån fem testintervjuer. Den strukturerade 

formen innebar att frågorna ställdes utifrån intervjumallen som fungerade som en enkät, med 

en del öppna frågor (se Appendix “Intervjumall”). Materialet från testintervjuerna togs inte 

med bland resultaten. För varje vecka mottogs ett datautdrag från ORBIT med den gångna 

veckans strykningar, samt namn på strykaren. Antalet låg i snitt på två strykningar per dag 

och därför kontaktades personalen högst en vecka efter att strykningen registrerades i KUHs 

datorsystem. Tanken var att om samtalen sker i samband med en specifik strykning är det 

lättare för respondenten att komma ihåg rotorsaken och ge synpunkter. 

 

I cirka hälften av fallen var strykarna antingen inte anträffbara eller kapabla till att redogöra 

för rotorsaker (se Appendix “Ordlista”) eftersom beslut kring en patient görs av många 

personer, exempelvis läkare och narkospersonal. Strykarna tog följaktligen hjälp av KUHs 

journalsystem för att besvara frågorna, där det är obligatoriskt att beslut kring en patient 

antecknas. Strykarnas tillvägagångsätt motiverade författarna att söka tillgång till journalerna 

för att få närmare anknytning till rotorsaken, det vill säga via journalanteckningar av personen 

som beslöt att operationen behövde strykas.  

 

 

2.2 Journalerna i Take Care 

 

Syfte: 

 

 Finna rotorsaker till de strykningar som inte togs upp under telefonintervjuerna. 

 Finna rotorsaker till strykningar som var äldre än de som kunde tas upp genom 

telefonintervjuer och därmed utöka datamängden ytterligare. 
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Dessa strykningar undersöktes genom att granska KUHs journalsystem, Take Care (se 

Appendix “Take Care, TC”) för att se vad personal som var involverad i operationen har 

skrivit runt varje strykning. Detta krävde både behörighet och kunskap i hur man använder 

journalsystemet samt förståelse för facktermerna. Vid de två tillfällena då journaler 

granskades var därför Bengt Cederlund (biträdande överläkare på KUH) närvarande och 

muntligt översatta kontentan av journalinläggen till så kallade meningsbärande enheter (se 

Appendix “Ordlista”), som exempelvis “Patienten blev förkyld” och “Röntgenbilder 

behövdes” (Se Appendix “Granskning av rotorsaker utifrån journaler”). 

 

 

2.3 Strykningsstatistik i ORBIT 
 

Syfte: 

 

 Se kategorifördelning under ett längre tidsperspektiv. 

 Se om vissa strykningsorsaker förekommer mer än andra. 

 Se skillnader på strykningsorsaker mellan avdelningar och operativa ingrepp. 

 

Då strykare registrerar en inställd operation har de en valfri möjlighet att fylla i ett så kallat 

fritextfält där de närmare kan beskriva orsaken till strykningen. Ca 28 procent av 

strykningarna från och med 2006 hade fritextfält ifyllda men en andel av dessa föll bort då 

informationen bedömdes vara för bristfälligt.  Ett representativt exempel är att bara står “Se 

TC”.  

 

 

 

 

Informationskälla Antal strykningar Tillförlitlighet 

Telefonintervjuer 32 Bäst 

Journalsystem Take Care 111 Bra 

Strykningar med tolkningsbar fritextfält i ORBIT 913 Låg 

Strykningar utan fritextfält i ORBIT 4581 Ingen 

Tabell 2.1: Sammanfattning av informationskällor till strykningar. Kolumnen “Tillförlitlighet” syftar till hur bra 

källan beskriver rotorsaken 
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2.4 Besöksintervjuer med strykningspersonal 
 

Syfte: 

 

 Få inblick i strykningsförfarandet samt omgivande faktorer (utbildning i ORBIT, 

tillvägagångsätt och kommunikationsflödet). 

 Förstå komplexiteten inom sjukhusets organisation.  

 Få närmare förklaring av orsakskategorier, det vill säga när de ska användas. 

 Diskutera svårigheter, idéer och förslag till förbättringar.  

 

Allt eftersom data från telefonsamtalen och journalerna samlades in identifierades behovet av 

att få närmare resonemang till hur kategorier väljs. Därför beslöts det att djupgående 

besöksintervjuer skulle genomföras. De fem personer som valdes för besöksintervjuer var 

strykare som redan blivit kontaktade via telefonintervjuerna och som visade intresse av att 

delta. Urvalet var baserat på att de var verksamma på olika avdelningar i KUH och tenderade 

att använda olika kategorier. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket menas att ett 

styrdokument användes men endast som ett stöd för vilka kärnfrågor som behövde svar. De 

kategorier som varje respondent använde mest undersöktes genom att granska 

strykningsstatistiken i ORBIT. Diskussionsdelen av intervjun anpassades till att fokusera på 

dessa kategorier. Intervjuerna ökade möjligheten att få närmare förklaring av kategoriernas 

användning, samt att se om det skiljde sig i praxis mellan olika avdelningar med avseende på 

kategorival. Mallen för intervjuerna finns att läsa i Appendix “Intervjumall”. 

 

 

 

2.5 Intervju med en medlem i SPOR projektet 

 
Syfte: 

 

 Undersöka bakgrunden till SPOR och dess kategorier. 

 Nulägesbeskrivning av SPOR-projektet; övergripande samt specifikt kring 

orsakskategorierna.  

 Få generell inblick i sjukhusorganisation och kommunikationskedjan i samband med 

strykningar. 

 

En öppen besöksintervju genomfördes med en av nyckelpersonerna i SPOR-projektet, Gunnar 

Enlund. Han är även överläkare på Uppsala Akademiska Sjukhuset med 17 års erfarenhet av 

ledningsfrågor. 
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2.6 Orsakskategorier från andra sjukhus 

 

Nio kategoriuppsättningar samlades in från andra sjukhus. Det skedde genom att kontakta 

personal i olika sjukhus samt med hjälp av Gunnar Enlund och projektets handledare. Syftet 

var att undersöka vilken detaljnivå de andra sjukhusens kategorier hade. Ett exempel på en 

kategori med låg detaljnivå är ”Patienten insjuknat preoperativt” medan ”Patienten blev 

förkyld” har förhållandevis hög detaljnivå. 
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3 Genomförande 
 

En kategori som används på ett konsekvent sätt speglar de verkliga strykningsorsakerna 

eftersom det då går att urskilja gemensamma faktorer som resulterade i valet. Det innebär att 

kategorin ger en verklighetskopplad överblick av vad som har skett om den förekommer ofta i 

strykningsstatistiken. En inkonsekvent användning innebär att liknande strykningsorsaker 

hamnar under vitt skilda kategorier, vilket gör kategorin otillförlitlig.  

 

Dataanalysen kan beskrivas i tre steg: 

1. För att få en utgångspunkt i hur kategorierna väljs i olika sammanhang används en 

sammanställning av resonemangen från intervjuerna.  

2. Strykningar granskades för att urskilja till vilken grad de följer respondenternas 

resonemang.  

3. Genom att identifiera gemensamma tendenser inom varje kategori som avviker från 

respondenternas resonemang kunde förslag på förbättringar ges. 

 

3.1 Intervjusammanställning 

 

De inspelade besöksintervjuerna samt telefonintervjuerna sammanställdes genom att göra en 

innehållsanalys (se Appendix “Ordlista”) som sammanfattade strykarnas resonemang och 

exempel under respektive kategori. Informationen från intervjuerna gjordes genom denna 

process mer överskådlig, samtidigt som representativa citat behölls vid uttryckta osäkerheter 

eller vid motstridig information. Sammanställningen finns att läsa i Appendix 

“Intervjusammanställning”. 

 

Vissa kategorier togs inte upp under intervjuerna eftersom de hade väldigt låg förekomst eller 

bedömdes svåra att misstolka: 
 Patienten ej fastande 

 Anestesiolog saknas 

 Ane.ssk saknas 

 Annan personal saknas 

 Operatör saknas 

 Eftervårspersonal saknas 

 Platsbrist IVA/UVA 

 Smitta på vårdavd, op eller postop. 

 Aktivering 
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3.2 Markering av strykningar 
 

Strykningarna markerades med olika färger beroende på hur väl den valda kategorin stämde 

överens med rotorsaken enligt intervjusammanställningen: 

 

 Grönt: Den valda kategorin stämmer bra överens med angiven rotorsak.   

 Gult: Den valda kategorin stämmer men det finns en eller flera andra kategorier som 

även passar den angivna orsaken. Kategorier med en hög andel av denna färg är 

således lätta att förväxla med andra kategorier. 

 Rött: Den valda kategorin stämmer inte och det finns en eller flera andra kategorier 

som istället borde ha valts. Dessa fall visar att strykaren kan ha missförstått 

användningen eller helt enkelt råkat välja fel av misstag.  

 Lila: Gäller fall där respondenterna anser att rotorsaken inte passar in i någon av de 

tillgängliga kategorierna. Om många strykningar får denna färg kan det innebära att en 

ny kategori krävs, alternativt att en befintlig kategori bör omformuleras så att den 

innefattar dessa rotorsaker. 

 Blått: Denna färg innebar att det inte fanns tillräckligt med information i journalerna 

för att kunna urskilja rotorsaken. Färgen tillämpades alltså endast på journaldatasetet 

för att ge indikation på informationens tillgänglighet.  

 

 

3.3 Analys av ORBIT fritext 

 

De 913 strykningarna med tolkningsbara fritextfält sorterades efter kategori. Därefter 

undersöktes den procentuella förekomsten av olika rotorsaker inom respektive kategori i den 

mån de var möjligt att gruppera. Grupperingen benämndes med ett urval av rotorsaker som 

förekom ofta. Dessa indelningar gav viss översikt över när personalen tenderar att välja den 

aktuella kategorin.  
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4 Resultat och Analys 
 

 

 
Figur 4.1: Kategoriernas fördelning över totala antalet strykningar 2006 - 2012. 

 

Figur 4.1 visar att kategorierna till höger om strecket förekommer mer än 2 gånger per månad 

och utgör minst 87 procent av den totala strykningstatistiken från och med 2006. Ifall dessa 

kategorier inte avspeglar de verkliga orsakerna skulle de ha störst inverkan på kvaliteten av 

KUHs strykningsstatistik.  

 

 



 

 

11 

 

 
Figur 4.2: Färgkodning av 913 st strykningar där fritextfält i ORBIT fyllts i.  
 

 
Figur 4.3: Procentuell fördelning av 913 st strykningar där fritextfält i ORBIT fyllts i. 
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Figur 4.4: Strykningar från journaldatasetet som analyserats och kodats med färg utifrån. 28 procent av 

strykningarna är blåmarkerade. Det visar att nästan en tredjedel av denna statistik inte kunde användas eftersom 

informationen i TC var för bristfällig. 

 

 
Figur 4.5: 111 st strykningar från journaldatasetet procentuellt fördelade utifrån färg och kategori. 
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Ur figurer 4.3 och 4.5 kunde man urskilja en grupp kategorier som till största del bestod av 

andra färger än grönt: 

 “Patienten lämnar återbud“ 

 “Opindikation ej längre aktuell“ 

 “Patient fick tidigarelagd operationstid“ 

 “Patienten ej färdigutredd“ 

 “Operatör omprövar beslut“ 

 “För stort program planerat“ 

 

Framöver i detta kapitel presenteras resultaten för de kategorier, vars användning till stor del 

avviker från resonemangen hos intervjuerna samt förekommer i den högra delen av figur 4.1. 

 

4.1 Patient lämnar återbud  
 

 

 
                 Figur 4.6: Fördelning av rotorsaker inom ”Patienten lämnar återbud”. 
 
Figur 4.6 visar att rödmarkerade strykningar dominerar kategorin. Av dessa var 81 procent 

fall då patienten hade anmält sig sjuk till vårdgivaren, oftast på grund av förkylning. Varje 

sådan strykning färgades röd eftersom de enligt intervjusammanställningen passar bättre 

under kategorin “Patienten insjuknat preoperativt”. Nästan samtliga av de gulmarkerade 

strykningarna i “Patienten lämnar återbud” utgjordes av fall då patienten inte ville genomgå 

operationen. Dessa markerades gula eftersom det uppstod tveksamheter från respondenterna 

om rotorsaken skulle passa under denna kategori eller “Opindikation ej längre aktuell” (se 

Appendix “Intervjusammanställning” under “Patienten lämnar återbud” samt “Opindikation ej 

längre aktuell”). Vid närmare granskning av strykningarna under “Opindikation ej längre 

aktuell” visade det sig däremot att denna rotorsak inte förekom.  
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4.2 Operatör omprövar beslut  

 
 

 
      Figur 4.7: Fördelning av rotorsaker inom ”Operatör omprövar beslut”. 

 

“Operatör omprövar beslut” hade större andel rött än någon annan kategori. De rödmarkerade 

strykningarna hade också störst variation av rotorsaker. Att patienten skadat sig eller fått ett 

sår kunde urskiljas som den mest dominerande rotorsaken inom den röda andelen (ca 35 

procent). Om dessa hade förflyttats till en annan kategori, exempelvis “Patienten insjuknat 

preoperativ”, hade det inte nämnvärt ökat kategorins överenstämmelse med respondenternas 

resonemang. Resten av de rödmarkerade strykningarna hade för hög variation för att kunna 

fördelas i representativa grupper. De gulmarkerade strykningarna utgjordes i huvudsak av 

orsaker relaterade till ingreppet kejsarsnitt där det beslöts att barnet istället skulle 

vaginalförlösas.   
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4.3 Op indikation ej längre aktuell   

 

 
              Figur 4.8: Fördelning av rotorsaker inom ”Opindikation ej längre aktuell”. 
 

D rödmarkerade strykningarna orsakades huvudsakligen av patienter som lämnade återbud. 

Vid 23 av de totalt 28 gulmarkerade strykningarna var det elektiva kejsarsnitt som ställdes in.  

 

 

Rotorsak Vald kategori 
Antal 

strykningar 

Andel av total antal 

strykningar inom 

vald kategori (%) 
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Akut operation prioriteras 2 2,7 

 

Patient fick tidigarelagd 

op.tid 
3 30 

 

Opindikation ej längre 
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”...akutsnittad” 
Akut operation prioriteras 11 14,3 
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Opindikation ej längre 
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“…Är vaginalt förlöst” 

Opindikation ej längre 

aktuell 
5 7,8 

 
Operatör omprövar beslut 1 0,8 

 

“Skall vaginalförlösas” 

Opindikation ej längre 

aktuell 
1 1,5 

 
Operatör omprövar beslut 5 4,1 

                     Tabell 4.1: Visar hur orsaker relaterade till kejsarsnitt fördelas över kategorierna. 

Tabellen ovan visar att kategorin “Opindikation ej längre aktuell” oftast används då orsaken 

är “vaginal förlöst”. När orsaken är att patienten blev akutsnittad visar tabellen att “Akut 

operation prioriteras” användes nästan lika ofta som “Opindikation ej längre aktuell”. Orsaken 

utgör även hälften av alla strykningar under kategorin “Patient fick tidigarelagd 

operationstid”. 

 

4.4 Patient ej färdigutredd  

 

 
        Figur 4.9: Fördelning av rotorsaker inom ”Patient ej färdigutredd”. 

 

Den största andelen av strykningarna under denna kategori var lila eftersom de huvudsakligen 

berör användandet av blodförtunnande medel. Patienter får direktiv när medicinen ska sluta 

tas men ibland visar sig värdet ändå vara för högt (se Appendix “Intervjusammanställning”). 

Eftersom det rådde delade meningar om hur denna rotorsak bör kategoriseras så undersöktes 

dess fördelning, vilket visas i Figur 4.10. De flesta gulmarkerade strykningarna inom “Patient 
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ej färdigutredd” gällde högt blodtryck vilket enligt respondenterna skulle passa in under 

“Patienten insjuknat preoperativt” eller “Operatör omprövar beslut”. Bland rödmarkerade 

strykningar förekom ingen rotorsak oftare än andra - alla sju var olika. 

 

 
Figur 4.10: Visar hur rotorsaker gällande blodförtunnande medel fördelar sig över kategorierna. 

 
  

Operatör 
omprövar beslut 

31% 

Patient ej 
färdigutredd 

29% 

Patienten 
insjuknat 

preoperativt 
36% 

Tekniskt fel 
(utrustning/ 

tillbehör) 
2% 

 Patienten 
ej fastande 

2% 

Waran ej utsatt/högt pk   
58 st 



 

 

18 

 

5 Diskussion  
 

5.1 Orsakskategorierna 
 

5.1.1 Patienten lämnar återbud 

Fritextfälten har visat att strykningar där patienten inte ville genomgå operationen 

huvudsakligen hamnar under denna kategori men vid intervjuerna upplevdes att viss 

tveksamhet råder om vilken som ska väljas. Bland andra sjukhus förekommer kategorier som 

närmare specificerar orsaken till återbudet, exempelvis att patienten inte vill opereras (se 

Appendix “Andra sjukhus strykningskategorier”). Det lämnas till sjukhuset att avgöra om det 

föreligger behov att öka detaljnivån på sina kategorier, rekommendationen är dock att 

formulera direktiv om vilka strykningsorsaker som ska hamna under “Patienten lämnar 

återbud”. 

 

Då en patient meddelar sjukdom ska kategorin “Patienten insjuknat preoperativ” väljas enligt 

intervjusammanställningen. Denna rotorsak har dock visat sig utgöra cirka 51 procent av 

totala antalet strykningar under “Patienten lämnar återbud”. Danderyds sjukhus har två 

kategorier, ”Patienten sjuk” och “Patienten sjukanmäld”. Ett beslut behöver alltså tas gällande 

sjukanmälan på KUH. Det skulle kunna specificeras i form av konkreta direktiv för vilken 

kategori som gäller i dessa fall, alternativt skulle kategorin kunna omformuleras till 

exempelvis “Patient lämnar återbud (ej vid sjukdom)”. 

 
 

 
Figur 5.1: Visar hur ”Patienten lämnar återbud” och ”Patienten insjuknat preoperativt” överlappar varandra. 

 
Översättning till SPOR 
SPOR har samma kategori vilket gör översättningen enkel. 
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5.1.2 Operatör omprövar beslut 

Det var svårt att utifrån intervjusammanställningen avgöra hur denna kategori bör användas 

på grund av svårigheten i att skilja den från till exempel “Patient ej färdigutredd” eller 

“Opindikation ej längre aktuell”. Det kan bero på att gränserna mellan dessa generellt är 

otydliga eller att författarna hade en bristande förståelse för operatörens specifika roll. Ett 

exempel är när beslutet om operationen omprövas på grund av att den preoperativa 

utredningen inte var fullbordad vilket även omfattas av “Patient ej färdigutredd”. 

 

På grund av den höga risken för förväxling bedömdes “Operatör omprövar beslut” vara den 

mest problematiska kategorin. En tänkbar anledning till den höga variationen av orsaker är 

när operatören är personen som förmedlar strykningsorsaken till den som registrerar den. 

Genom att kategorin innehåller ordet “operatör” kan det vara en utlösande faktor till att den 

väljs. Det rådde även tveksamheter hos respondenterna kring kategorin då den specificerar 

“operatören”, när det i praktiken kan vara ett flertal individer som tar beslut kring en patients 

behandling, (se Appendix “Intervjumall”).  

 

Ett sätt att reducera förväxling med andra kategorier skulle vara att omformulera kategorin så 

att det är tydligt att diagnosen eller behandlingsplanen ändrades vilket ledde till att 

operationen inte längre är aktuell. Andra sjukhus tenderar att specificera att det gäller just op. 

indikationen (se Appendix “Andra sjukhus strykningskategorier” och “Ordlista”). Denna typ 

av formulering används i nuläget i exempelvis Östersunds, Kungsälvs och Danderyds sjukhus. 

Således föreslås “Omprövad operationsindikation” som ett alternativ eftersom det inkluderar 

“operationsindikation” men exkluderar “operatör” i formuleringen.  

 

Översättning till SPOR 

Utifrån alternativen som finns skulle “Operatör omprövar beslut” passa bäst under “Operatör 

omprövar operationsindikation” men med rekommendationen enligt diskussionen ovan att 

ordet “operatör” exkluderas ur formuleringen. 

 

5.1.3 Op indikation ej längre aktuell/patient fick tidigarelagd 

operationstid  
“Opindikation ej längre aktuell” innefattade strykningar som var relaterade till orsaken 

“akutsnittad”. Tabell 4.1 visade också att samma rotorsak utgör 50 procent av kategorin 

“Patient fick tidigarelagd operationstid”. Denna kategori berördes inte närmare under 

intervjuerna då den används väldigt sällan (1,1 procent av totala antalet från 2006-2012 se 

figur 4.1). Frågan är om “Patient fick tidigarelagd operationstid” är ämnad att omfatta 

strykningar då operationen blev akut istället för elektiv. Om så är fallet borde dessa 

strykningar friläggas från “Opindikation ej längre aktuell”, som då till största del skulle bli 

grön. Tydligare direktiv bör i så fall tas fram för “Patient fick tidigarelagd operationstid”.  

 

Om kategorin “Patient fick tidigarelagd operationstid” däremot inte är ämnad för dessa 

strykningar skulle det innebära att det inte finns någon kategori för dem. Södersjukhuset har 
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kategorin “Intagen akut” (se Appendix “Andra sjukhus strykningskategorier”) och SPOR har 

kategorin “Akut sjukdom har tillkommit” (se Appendix “Svenskt PeriOperativt Register”). Ett 

förslag är därför att det bör tillkomma en ny kategori för dessa situationer. Båda ovannämnda 

alternativ skulle resultera i att kategorin “Opindikation ej längre aktuell” bättre avspeglar det 

verkliga orsakerna. 

 

Översättning till SPOR 

“Opindikation ej längre aktuell” skulle kunna översättas till SPOR-kategorin “Övrigt” 

alternativt “Operatör omprövar operationsindikation”, om “operatör” skulle exluderas ur 

formuleringen. “Patient fick tidigarelagd operationstid” skulle möjligen, med hänvisning till 

tidigare diskussion, översättas till “Akut sjukdom har tillkommit”.  

 

 

5.1.4 Patient ej färdigutredd  
Kategori var problematisk eftersom majoriteten av fallen var relaterade till att patienter inte 

hade slutat ta blodförtunnande medicin (se Appendix “Ordbok”). Det kan antingen betyda att 

patienten inte har följt direktiven korrekt eller att direktiven var bristfälligt formulerade, vilket 

gör det svårt att veta om strykningen är patient- eller sjukhusrelaterad. Det råder delade 

meningar från respondenterna i hur de ska välja i dessa fall. Andra kategorier som också 

passar in är “Patienten insjuknat preoperativt” eller “Operatör omprövar beslut”. 

 

 
Figur 5.2: Venndiagram över förhållandet mellan tre orsakskategorier med ett exempel på rotorsak. Figuren 

illustrerar att det sker förväxling mellan dessa orsakskategorier, men visar inte till vilken grad. 

 

Om ett beslut togs att alla strykningar relaterade till blodförtunnande medicin skulle hamna 

under denna kategori så skulle den till största del bli grön. Flertal intervjuade tyckte dock att 

det skulle behövas en ny kategori för dessa fall eftersom de inte upplevdes passa in under 

någon av de befintliga kategorierna. Risken finns att denna nya kategori skulle vara för 
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specifik. Ingen av de nio insamlade kategoriuppsättningarna från andra sjukhus har en separat 

kategori för strykningar relaterade till blodförtunnande medel.  

 

Det föreslås därför att om en ny kategori bildas, skulle den generellt omfatta strykningar som 

är relaterade kommunikationen mellan vårdtagaren och vårdgivaren.  Denna kategori borde 

förslagsvis även inkludera strykningar som idag omfattas av “Patienten ej fastande”, eftersom 

dessa strykningar endast stod för 0,6 % av det totala antalet strykningar åren 2006-2012 (se 

figur 4.1).  

 

Översättning till SPOR 

Kategorin bör översättas till SPORs “Icke optimerad patient”. Med denna formulering 

föreligger dock en risk att patient- och sjukhusrelaterade strykningar blandas.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 
Flera faktorer bidrog till att telefonintervjuerna var en mindre tillförlitlig källa än vad som 

ursprungligen antogs. Den centrala frågeställningen vid telefonintervjuerna var om rotorsaken 

stämmer överens med vald kategori (se Appendix “Intervjumall”). Nackdelen med denna 

metod var att eftersom enskilda strykningar diskuterades förelåg en risk att respondenterna 

hamnade i en försvarställning då de kunde uppfatta att deras kompetens granskades. 

Författarna upplevde att risken för denna situation var betydligt lägre under 

besöksintervjuerna. Vid sammanställningen av intervjuerna under respektive kategori kan de 

upplevas se ut som en jämförelse av personalens kompetens. Författarna bestämde därför att 

hålla respondenterna anonyma i sammanställningen, trots att majoritet hade gett sitt samtycke 

till att anges som källor för denna studie. 

 

Rotorsaker togs ur ORBIT, där fritextfält fylls i av strykarna, vilket innebär att källorna i 

denna studie var sekundära. I en annan studie som involverade att finna rotorsaker till 

strykningar (Seim et al., 2009) så var intervjuare på plats då en operation ställdes in. Personal 

och läkare som var direkt involverade i beslutet att stryka patienten intervjuades, vilket 

innebar att de hade en primär informationskälla. Denna metod kräver dock mycket resurser i 

form av mantimmar och kontakter. 
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6. Slutsats och rekommendationer 

 

 
Figur 6.1 Venndiagram som illustrerar hur förväxlingar kan ske bland KUHs kategorier. 

 
Det framgår från denna studie att KUHs kategorier inte fullständigt avspeglar de verkliga 

orsakerna bakom strykningarna och att det föreligger risker att kategorierna går in i varandra. 

Detta gör det svårt för sjukhuset att identifiera var förbättringsåtgärder bör sättas in.  

 

Genomförandet av en elektiv operation är en väldigt komplicerad och känslig process som 

kräver att många människor utför sina arbetsuppgifter korrekt. Oerhört många saker kan ske 

före operationen som resulterar i att den måste strykas. Processens komplexitet och det breda 

spektret av strykningsorsaker gör det väldigt svårt att formulera kategorier som innefattar 

varje situation, utan risk för förväxling. Det gäller speciellt på ett så stort sjukhus som KUH 

där det finns många olika avdelningar med varierande förutsättningar och arbetskultur. För att 

undvika förväxlingar krävs en hög detaljnivå på kategorierna. En för hög detaljnivå resulterar 

dock i svårigheter att tyda statistiken eftersom majoriteten av kategorierna då får en väldigt 

låg förekomst. Antydan på detta fenomen syns på formen av figur 4.1. Perfekta kategorier för 

strykningsorsaker är således mycket svåra att åstadkomma. En bättre åtgärd skulle vara att se 

till att endast certifierad personal registrerar strykningar.  

 

Dessa personer bör 

 vara förtroliga med sjukhusens datorsystem 

 ha en god insikt i hela operationsprocessen för att kunna identifiera den verkliga 

rotorsaken 

 ansvara för att strykningstatistiken håller hög standard genom att alltid fylla i 

rotorsaker vid registrering 

 framförallt ha gått en utbildning eller fått konkreta direktiv om hur sjukhusledningen 

vill att kategorierna skall användas. 
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Appendix 
 
A1 Ordlista 
 

 
 

Akut sectio 

 

Kejsarsnitt: ”förlossning varvid fostret tas ut via ett snitt genom moderns bukvägg och livmodern.” 

(Nationalencyklopedin) 

 

 

Blodförtunnande 

medel 

 

Wafarin: ”läkemedel som hämmar blodets koagulation och därför kan användas för behandling och 

förebyggande av blodpropp, handelsnamn Waran” (Nationalencyklopedin) 

 

PK: ”förkortning för engelskans pharmacokinetics/pharmacodynamics, vilket på svenska heter 

farmakokinetik/farmakodynamik. Detta är ett ämnesområde inom läkemedelsforskning som syftar till att 

fastställa samband mellan den dos som ges av ett visst läkemedel, den koncentration man får i blodet 

och den effekt man får av läkemedlet.” (Läkemedelsindustriföreningens Service AB) 

 

Ej utsatt waran ger högt PK/INR vilket innebär att blodet inte koagulerar korrekt vid eventuell operation 

 

 

Elektiv 

 

I förväg utvald; ”elektiv kirurgi innebär ett kirurgiskt ingrepp som görs vid ett i förväg bestämt tillfälle, 

dvs. inte i en akut situation.” (Nationalencyklopedin) 

 

 

Exeres med 

vakuumaspiration 

 

 

Vakuumaspiration: ”tömning av livmodens innehåll med smalt munstycke kopplat till en vakuumsug.” 

(National Encyklopedin) 

 

Induktiv ansats 

 

Innebär att forskaren vänder sig till verkligheten utan förväntningar och förutfattade meningar, för att 

senare forma en teori. (Jacobsen 2002) 

 

 

Innehållsanalys 

 

”metod som används i samhällsvetenskaplig forskning för att ge systematisk och kvantitativ beskrivning 

av innehållet i texter av olika slag (böcker, tidsskrifter, tidningar).” (Nationalencyklopedin) 

 

 

Kvalitativ 

 

En metod som avser studier som är djupgående med färre variabler till hjälp och där det ingår människor 

som tolkar en given situation (Starrin 1994) 

 

 

Kvantitativ metod 

 

”Ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in 

empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetar data 

och analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser” (Nationalencyklopedin) 

 

 

Meningsbärande 

enheter 

 

Meningar och fraser som hänger samman baserat på innehållet (Wirbäck 2009) 

 

 

 

Op-indikation 
”något som talar för att ett visst förhållande föreligger; inom medicinen omständighet som utgör skäl för 

att vidta en viss åtgärd, t.ex. vid utredningen eller behandlingen av en sjukdom eller ett symtom.” 

(Nationalencyklopedin) 

  

 

Reliabiliteten 

 

Tillförlitlighet: ”inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett 

test eller experiment är.” (Nationalencyklopedin) 

 

 

Retrospektiva 

 

Tillbakablickande 
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Rotorsak 

 

 

Den riktiga anledning till varför en operation stryks. 

 

Strykning 

 

Struken operation som skett 48h innan eller 24h efter planerad operationstid (Vårdguiden 2012) 

 

 

Validitet 

 

 

”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.” 

(Nationalencyklopedin) 

 

 

 
A2 KUHs Kategorier 
 

Akut op prioriteras 

För stort program planerat 

Försening p.g.a. förlängd op/ane-tid 

Operatör omprövar beslut 

Patient ej färdigutredd 

Patient fick tidigarelagd op.tid 

Tekniskt fel (utrustning/tillbehör) 

Opindikation ej längre aktuell 

Patienten ej fastande 

Patienten insjuknat preoperativt 

Patienten lämnar återbud 

Patienten uteblir 

Anestesiolog saknas  

Ane.ssk saknas 

Annan personal saknas 

Operatör saknas  

Eftervårspersonal saknas 

Platsbrist IVA/UVA 

Platsbrist på vårdavdelning 

Smitta på vårdavd, op eller postop. 

Aktivering 

 
 
A3 Svensk PeriOperativt Register (SPOR) 
 

I Sverige saknas för närvarande ett övergripande nationellt perioperativt register vilket 

innebär att det inte går att få en integrerad bild av hur operationsresurser utnyttjas och 

samverkar. På uppdrag av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) har det 

tidigare initiativet till ett Svenska Anestesiregistret (SAR) omarbetats till det mer omfattande 

Svenskt PeriOperativt Register (SPOR). Syftet med SPOR är att med befintliga 

operationsplaneringssystem kunna erbjuda ett verktyg för lokal kvalitetsutveckling av 

operationsprocessen. Preliminära kategorier för SPOR för inställda operationer visas i tabell 

3.1. 
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SPOR 

Akut operation prioriteras 

För mycket planerad operations tid 

Icke optimerad patient 

Akut sjukdom har tillkommit 

Operatör förhindrad 

Ej plats på IVA 

Ej plats på PostOp 

Personalbrist anestesi 

personalbrist operation 

Utrustning saknas 

Operatör omprövar 

operationsindikation 

Patient uteblir 

Patient lämnar återbud 

Övrig orsak 
                                                    Tabell 3.1: Preliminära kategorier till SPOR. (Kvalitetsregister). 

 
 

A4 ORBIT 
 

För att kunna hantera information och planering gällande operationer på sjukhuset används 

operationsplaneringsystem som ORBIT. Dess syfte är att stödja, effektivisera samt underlätta 

informationsflödet för olika enheter inom operationsverksamheten. ORBIT stödjer både den 

elektiva och akuta verksamheten. Genom rapporteringsverktyg i ORBIT kan sjukhuset följa 

upp verksamheten och sammanställa statistik. ORBIT kan även integreras med andra 

sjukhussystem som befolkningsregister, patentadministration, journalsystem m.fl. 

 

Huvudfunktioner i ORBIT: 

 
 Egendesignad startsida 

 Patientöversikt 

 Anmälan av operation 

 Stöd i den preoperativa processen med bl.a. 

anamnes och ordinationer 

 Akutlista för prioritering och snabbokning 

 Väntelista, som kan designas av varje 

 användare 

 Manuell grafisk bokning från väntelista 

 Automatisk bokning av resurser/förslag på 

 olika tider 

 Kallelsefunktion med designbara brevtyper 

 Mottagningsbokning 

 Preoperativ anestesibedömning 

 Operationsprogram 

 Hantering av strykningar och avvikelser 

 Anestesijournal 

 Tidsregistrering online 

 Operationsjournal för sjuksköterskan 

 Operationsjournal med operationsberättelse 

för operatören 

 Uppvakningsjournal 
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 Designbara dokument som kan utnyttjas vid 

 t ex. komplikationsregistrering 

 Streckkodregistrering med scanner av 

personal, implantat och utrustning 

 Avancerad loggfunktion och historik 

 Designbara rapporter i det löpande arbetet, 

t ex. operationsprogram 

 Statistik och funktionalitet för att analysera 

utdata i OLAP-kuber. 

 Öppna gränssnitt för integration med andra 

 system 

 Överföring till KPP och andra ekonomiska 

 Utdrag 

 Informationskälla för uttag till Väntetider i vården och nationella kvalitetsregister 
 

För projektet har framförallt funktionerna ”Hantering av strykning och avvikelse” samt 

”Statistik och funktionalitet för att analyserautdata i OLAP-kuber” varit viktiga. Genom 

att inhämta strykningar från 2006-2012 har det funnits möjlighet att sammanställa och 

granska strykningsstatistik för KUH. 

 

Figur 4.1 visar översikt av salar i ORBIT, de olika färgerna representerar delar i 

operationsflödet och beskrivs i figur 4.2. 

 

 
Figur 4.1: Översikt av salar i ORBIT.  
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Figur 4.2: Färgkod för operationsplanering. (Orbitsupport) 

 
 

A5 Intervjumall 
 

Intervjufrågor för kvalitativa intervjuer med strykningspersonal.  

 

Övergripande frågor 

 Kommunikationsflödet kring strykningarna. Hur förmedlas beslutet? Exempel? 

 Går personalen utbildning i ORBIT? 

 Utbildning i kategoriernas betydelse? Fråga erfaren kollega? Sunt förnuft? (kort bekräftelse) 

 Det beslutas att en patient ska opereras. Beskriv gärna stegen mellan detta och 

operationsdagen. Vid vilka delsteg kan en strykning ske. 

 Utbildning i kategoriernas betydelse? Fråga erfaren kollega? Sunt förnuft? 

 Om det sker en dubbelbokning av op-kort av läkaren, hur hanteras detta? 

 Sker det någon tidsfördröjning från att beslut om att operation blir struken till att den 

registreras i ORBIT. 

 Synpunkter om ORBIT 

 Diskussion kring de kategorier (se A2 KUHs strykningskategorier) strykarna använt mest 

frekvent. 

Frågor om problemkategorier 

 Skillnad mellan Försening pga förlängd op/ane-tid och För stort program planerat. 

 Patient ej färdigutredd (orsak) vs Operatör omprövar beslut (konsekvens). Hur kan man skilja 

dem åt? 

 Akut operation prioriteras vs platsbrist på vårdavdelning- vad skiljer dessa åt ? 

 Patient vill inte bli opererad-vad väljer man? Folk har valt lite olika. 

 Patient lämnar återbud och pat uteblir. Orsaker till dessa gör att en annan kat väljs? 

 Skillnad mellan Försening pga förlängd op/ane-tid och För stort program planerat. 

 Övriga kommentarer, funderingar, förslag på bra kategorier? 
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Intervjufrågor för telefonintervjuer med strykningspersonal 

 Strykarens namn 

 Strykarens yrkesbefattning 

 Antal år strykaren arbetat på Karolinska/Huddinge 

 Arbetat med ORBIT på Huddinge 

 Om strykaren arbetat på annat sjukhus med strykningar 

 Antal år strykaren arbetat på annat sjukhus med strykningar 

 Behandlingsnummer 

 Vald strykningsorsak 

(Här finns en lista på KUHs kategorier) 

 Förklaring av vald strykningsorsak 

 Använder strykaren vid samtalet TC 

 Hur fick strykaren reda på att patienten skulle strykas? 

 Stämmer den verkliga orsaken med vald strykningsorsak 

Ja: Vad var det som hände? 

Delvis: Vad stämmer och vad stämmer ej, förslag på förbättringar? 

Nej: Vad är det som ej stämmer, förslag på förbättringar? 

 Strykarens egna funderingar/kommentarer? 

 
A6 Take Care (TC) 
 

Take Care är Stockholms läns landstings huvudjournalsystem och används inom sjukvården i 

Stockholms län och Gotland. Journalsystemet används inom både privat och offentlig 

sjukvård. TC har funnits på marknaden sedan 1996 och i början av år 2012 var mer än 2000 

vårdenheter anslutna. Systemet fungerar med så kallad sammanhållen journalföring vilket 

innebär att vårdgivaren med patientens samtycke kan ta del av en annan vårdgivares journaler. 

(Centrum Samverkan TakeCare 2011). Varje dag använder ca 16000 personer TC som 

inkluderar mer än 2.4 miljoner patienter. TC är CE certifierat sedan 2010 vilket innebär att 

systemet uppfyller EUs gemensamma normer för medicinsk teknik utrustning, (CompuGroup 

Medical) 

 

 
A7 Granskning av rotorsaker utifrån journaler. 
 

Tabell 7.1 visar fyra exempel på strykningar som granskades med Bengt Cederlund (BC). 

Behandlingsnumret (1) används för att identifiera strykningen i journalsystemet TC. Därefter 

noterades BCs översättning av TC (2) och vid analys utifrån beslutsmallen färgkodades 

strykningen (3) med hänsyn till huruvida rotorsak stämmer med vald kategori. Totalt 

analyserades 111 strykningar på detta sätt.  
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Behandligsnr (1) Datum Strykningsorsak Tolkning B.C. av TC (2) Färgkod (3) 

121xxxx 20120404 

1 Akut operation 

prioriteras Struken p.g.a. akut operation 

 

120xxxx 20120208 

1 Operatör 

omprövar beslut 

Hittat metallflisa men 

eftersom patient ej har ont 

låter man den  sitta. 

 

115xxxx 20120302 

1 Operatör 

omprövar beslut Ätit frukost 

 

114xxxx 20120404 

1 Akut operation 

prioriteras Ingen anteckning i TC 

 Tabell 7.1: Typexempel på strykningar som granskats och analyserats. 

 

 

 

 

 
Figur 7.1: Procentuell fördelning av färgmarkeringarna av journaldatasetet. 

 
 

A8 Fritextstatistik 
 

913 strykningar med fritextfält av totalt 5494 strykningar (2006 - 2012) sorteras utifrån om de 

har ett ifyllt fritextfält i ORBIT som anses ge tillräckligt med information för bedömning av 

strykningsorsak. På samma sätt som journalgranskningen färgkodades dessa strykningar efter 

hur väl orsaken till strykningen stämmer med vald kategori.  

 

Går ej att placera 
4% 

Stämmer delvis 
6% 

Stämmer ej 
23% 

Ej tillräcklig info 
24% 

Stämmer 
43% 

Färgkodning av journaler, procentuell 
fördelning 

111 st 
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Figur 8.1: Antal strykningar med analyserbara fritextfält samt procentuell fördelning. 
 

 

 
Figur 8.2: Procentuell fördelning av färgmarkeringarna av strykningar med tolkningsbara fritexfält.  

 

 

 

A9 Intervjusammanställning 

 

A9.1 För stort program planerat 
 

Kategorin väljs då en patient stryks p.g.a. att det var inplanerat fler operationer än vad 

personalen hinner med. På en s.k. operationskonferens där vårdplanerarare sitter med läkare, 

narkosläkare, operations-samt narkossjukköterskor diskuteras kommande veckas operationer. 

Då meddelas vårdplanerare (eller annan närvarande strykningspersonal) om det är för 

orealistiskt att hinna med veckans inplanerade operationer.  

913st 
17% 

4581st  
83% 

Fritext tolkningsbart Ej fritext/ej tolkningsbar

Strykningar 2006-2012 fördelning  
5494 st 

 

Stämmer 
42% 

Stämmer 
delvis 
12% 

Stämmer ej 
21% 

Ej 
tolkningsbara 

fritextfält 
17% 

Aktiviering (ej 
tillförlitlig) 

3% 

Går ej att 
placera i 
befintliga 
kategorier 

5% 

Färgkodning av strykningar med fritextfält 
913 st 
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Två respondenter tyckte att det kan vara svårt att skilja denna från “Försening pga förlängd 

op/anetid”. Oftast försöker man planera in så mycket som möjligt för att fullt utnyttja 

resurserna. Viss tidsmarginal finns, men det bör undervikas “dötid”. Dessa berättade att de 

kan vara svårt att veta om orsaken är att det planerades in för många operationer från början 

eller om det är försening hos enskilda operationer som via sk “dominoeffekt” påverkar 

följande operationer. En respondent menar att det således kan vara en “samvetsfråga”. 

 

A9.2 Försening p.g.a. förlängd op/ane-tid 
Kategorin väljs då anestesin eller operationen innan har tagit längre tid än planerat vilket 

förskjuter efterföljande operationer. Slutligen stryks en patient för att personalen inte hinner 

med den p.g.a. av denna s.k. “dominoeffekt”.  

 

A9.3 Patient ej färdigutredd 
En patient måste bedömas att vara frisk nog för att kunna genomgå en operation. Innan ett 

godkännande kan det krävas mer utredning. Patienten skickas 

till hjärtmottagning, lungmedicin mm. där  exempelvis provsvar, CT bilder,   och andra 

resultat ska inkomma inom perioden innan operationsdatumet, annars får det skjutas fram tills 

patienten har godkänts. 

Kategorin väljs då alla prover är inte tagna eller olika diagnostik är inte utförda inom den 

tiden.  

“ …eftersom man vet inte vad/hur mycket man ska operera eller om man ska operera 

överhuvudtaget” (respondent K). 

En patient kan exempelvis ha för högt blodtryck: 

“…en hjärtutredning” 

Välj då en läkare kommer fram till att en patient behöver mer utredning, har för höga värden 

eller av annan anledning behöver ställa in operationen. Kan resultera i att patienten står kvar 

på väntelista eller tas bort. Samtliga respondenter höll med om att det skulle väljas då det 

beslutas en alternativ behandling. 

Ett exempel som nämndes var då en patient plötsligt hade högt blodtryck, vilket ledde till att 

denna kategori valdes (respondent M).  

“…kanske tror man på en annan diagnos eller behandling” (respondent M) 

“… väljas då en operation inte längre är nödvändig, fast det skulle lika gärna kunna var op 

indikation eller längre aktuell då..” (respondent A) 

“…exempelvis då den opererande läkaren anser att operation inte ska genomföras....patienten 

var för sjuk för att genomgå operation, ev kunde „patient insjuknar properativt‟ väljas 

istället...” (telefon, respondent UBN) 

“hög feber blir patient insjuknar preoperativt, ....när det gäller  (patalogiska) värden, operatör 

omprövar beslut..” (respondent A) 

Om en patient inte vill p.g.a. att han/hon upplever att han/hon inte har tillräckligt med 

information: 

“...väljs operatör omprövar beslut och inte patient ej färdigutredd” (respondent M) 

 

Flertal respondenter kommenterade att det är fler än bara operatören (exempelvis 

narkosläkaren) som medverkar till beslut kring en patient, ibland i samråd med patient. 
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A9.4 Akut operation prioriteras 
Det finns ett färdigt operationsprogram men enskild akut patient kommer in emellan. Plats, 

eller lag (personal) går till den akuta patienten istället för den bokade-som blir struken. 

A9.5 Platsbrist på vårdavdelningen 
Väljs enligt respondenterna i samband med att det utlyses s.k. “intagsstopp”.  “Blir det när det 

är för mycket inflöde på den stora akuten och det är därifrån patienten flyttas till våra sängar. 

Det elektiva bort tas då bort. Chefsläkarna skickar ut massmail till avdelningar att det råder 

intagningsstopp....Bara akuta och svårt sjuka exempelvis cancerpatienter får opereras.” 

(Respondent F) 

A9.6 Patient insjuknat preoperativt 
Väljs då patienten har insjuknat i exempelvis feber, förkylning-patienten kan ringa själv och 

meddela detta. 

“Egentligen ska patienten vara medicinskt bedömt, men en vuxen människa kan bedöma när 

de är förkylda” (Respondent K)  

Om orsaken till att en patient lämnar återbud är sjukdom, dvs en sjukanmälan, gäller denna 

kategori anser samtliga tillfrågade. En respondent berättade att det generellt inte ska väljas 

denna för patalogiska värden, utan “patient ej färdigutredd” 

Respondenten K blev osäker gällande blodförtunnande medel (ex waran eller trombyl). Dessa 

måste vara ur kroppen (Dvs PK, INR värden måste sänkas) innan operation. Patienten har 

blivit anvisad att sluta ta blodförtunnande ett visst antal dagar innan operationsdagen, men det 

har inte hjälp/patienten har inte följt eller missförstått anvisning. Vid tillfrågan till ORBIT-

förvaltningen skulle denna kategori väljas. Respondent K invänder dock: “. Men patienten var 

inte sjukare än innan man tog provet”. Hon föreslog att det skulle behövas en ny kategori för 

ett sådant fall. 

Ett annat exempelfall från respondent E: 

En patient skulle ha opererats för urologiska besvär men blev ej godkänd av narkos då man 

hittat förändringar i hjärnan p.g.a. av lymfom (cancer i blod och lymfkörtlar). Patienten skulle 

då behandlas med steorider och operation var inte längre aktuellt. Strykaren funderade på om 

det eventuellt skulle gå under kategorin ”operatör omprövar beslut” men ångrade sig och 

upplevde ändå att ”patient insjuknar preoperativt” var mer korrekt. 

A9.7 Patient fick tidigarelagd op.tid 
K skulle ej använda detta när det uppstår en oförväntad lucka så att man kan flytta fram 

operationen eftersom det blir dubbelarbete. “Man kan helt enkelt byta datum i systemet 

istället för att gå igenom allt vad det innebär att regga en strykning.”(respondent K) 

A9.8 Op indikation ej längre aktuell 
Kategorin väljs då exempelvis patienten har tillfrisknat, alternativt att anledning till 

operationen har minskat eller försvunnit. Patienten kan också ha avlidit. Två respondenter har 

motsatta åsikter om dessa ska väljas då patienten inte vill, samt vissa avgjorde att samma 

orsaker som väljs här skulle kunna omfattas av “Operatör omprövar beslut”. 

 

“Operatör ringde och sa att patienten blivit frisk” (Telefon, respondent UN) 
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“Indikator ej längre aktuell (redan förlöst)” (Respondent B) 

 

“...när patient kommer för kontroll och läkaren anser att patienten är ganska bra och att op ej 

är nödvändig”(Repondent A) Samma respondent kommenterade att det ockå kan 

väljas  “operator omprövar beslut”. 

 

“...patient tillfrisknar av sig själv och kan tas bort från väntelistan”(Respondent M). 

Respondenten instämmer att en annan kategori skulle kunna för väljas för denna, till exempel 

“operatör omprövar beslut” “..eftersom operatören omprövar beslutet p.g.a. av att operations 

indikatorn inte är längre aktuell” (Respondent M)I 

”Det är när dem har väntat i 3 månader på en operation och vi kallar in dem på en sk 

inskrivningssamtal, där dem ser exempelvis att cystan försvunnit, eller inte längre vill bli 

opererade....Väljs oftast då anledningen till operationen har minskats i storlek eller 

försvunnit”(Respondent F). Oftast var det läkaren /sjuksköterskan från inskrivningen som 

ringer respondenten och meddelar orsaken. 

“Pat tillfrisknat eller dött.” …”Men kan också vara så att en röntgen inte behöver utföras 

eftersom problemet redan är åtgärdat ”Respondent K). Respondenten upplever inte att det kan 

förväxlas med kategorin “patient lämnar återbud” då detta är “klart medicinskt”(Respondent 

K). 

Respondent E upplever att det inte skall väljas om patienten “väljer att leva med det, 

problemet finns ju kvar!...” Här kan det även vara svårt att veta om det var operatör eller 

patient som tyckte att operationen ej är aktuell längre. Om man letar i journalerna syns det 

inte alltid”(Respondent E). 

A9.9 Patienten lämnar återbud 
Väljs då patienten meddelar att de inte kan komma den dagen eller vill genomgå operation. 

Tre respondenter fick frågan om denna kategori skulle gälla om patienten sjukanmäler sig. 

Samtliga tre respondenter var överens om att denna kategori skulle då inte väljas utan då väljs 

“patient insjuknar preoperativt”. 

...Om patienten däremot ringer in och säger att de är sjuka, då blir det “Pat insjuknat 

preoperativt.” (Respondent A) 

…”Förutsätter att patienten ringer... “(Respondent F)  

På frågan om samtal kan missas svarade hon nej. “Orsaken bakom återbudet skriver jag in i 

ORBIT och i TC- ty alla har inte tillgång till eller vana med ORBIT” (Respondent F). Samma 

respondent  berättade att om patienten meddelar att orsaken är sjukdom väljs istället kategorin 

”insjuknat preoperativt”. 

” Ibland finns inte alltid den rätta störningsorsaken heller (menar kategori). Jag brukar skriva i 

kommentarsrutan när inte den rätta finns. När de lämnar återbud och säger att de inte vill bli 

opererade-då skriver jag det. Någon sån orsak borde finnas.” (Respondent F) 

…”om de (patienten) ringer och inte vill genomgå operation blir det pat lämnar 

återbud´”(Respondent E). Respondenten kommenterade att fallet inte ska förväxlas med 

kategorin “Op. indikation ej aktuell”....” eftersom problemet kan finnas kvar, bara att de inte 

vill” (Respondent E). 

A9.10 Patient uteblir 
Kategorin väljs då patienten inte dyker upp på operationsdagen eller inskrivningssamtal. 

Personalen brukar försöka kontakta patienten för att veta orsak. 

“...Innebär att patienten har uteblivit från inskrivningssamtalet” (Respondent F). Deltagare vid 

inskrivningssamtalet meddelar F detta, som då försöker kontakta patienten.“….Oavsett orsak 

står vald kategori kvar, eftersom patienten inte själv ringde” (Respondent F).  
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“...Oftast har pat inte blivit kallad. Man borde ha en kategori där det står att det inte är 

patientens fel, när det är brist i kommunikationen mellan vårdgivaren och vårdtagaren” 

(Respondent K). Om patienten inte kommer p.g.a. av att patienten var sjuk tycker K att det är 

mer passande med “uteblir” eftersom patienten inte hade kontaktat sjukhuset i tid. 

 

Respondent E nämner att de brukar kontakta och ta reda på orsak, för att det ofta vara så att en 

kallelse inte kommit fram. 

 

 

A10 Andra sjukhus strykningskategorier 
I tabell 10.1 presensteras nio andra vårdgivares kategorier som används vid inställda 

operationer. Tabell 10.2 visar samma kategorier som i tabell 10.1 fast dom är sorterade efter 

KUHs kategorier. Detta gjordes för att lättare kunna lämpliga förslag på ”nya” kategorier till 

KUH. 

 

A10.1 Andra sjukhus kategorier 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Danderyds sjukhus 

För stort program planerat Akut operation prioriteras 

Försening p.g.a. förlängd op/ane-tid För mycket program planerat 

Operatör omprövar beslut Försening  pg av förlängd ane. hantering 

Patient ej färdigutredd Struken p g av  förlängd tidigare operation 

Patient fick tidigarelagd op.tid Felregistrerad patient 

Tekniskt fel (utrustning/tillbehör) Anestesiolog saknas 

Akut op prioriteras Brist på avd. plats 

Opindikation ej längre aktuell Brist på IVA-plats 

Patienten ej fastande Brist på UVA-plats 

Patienten insjuknat preoperativt Operatör saknas 

Patienten lämnar återbud Personal saknas 

Patienten uteblir Tekniskt fel /utrustning saknas eller är trasig 

Ane.ssk saknas Omprövad operationsindikation 

Anestesiolog saknas Planerad patient ej optimal på op. dagen  

Annan personal saknas Akut patient ej optimal på op. dagen 

Eftervårdspersonal saknas Anestesi ej genomförbar 

Op.ssk saknas Patienten lämnar återbud 

Operatör saknas Patienten uteblir utan återbud 

Platsbrist IVA/UVA Patienten ej fastande 

Platsbrist på vårdavdelning Planerad op. gjord akut 

Smitta på vårdavd.,op eller postop. Patienten avliden  

Aktivering Patienten sjukanmäld 

 Felregistrerad patient 

 Kungälvs Sjukhus, Västra Götaland För mycket planerat 

Ändrad op-indikation Omprövad op. indikation 

Återbud Operatörsrelaterade orsaker 

Uteblev Patienten avliden 

Infektion Patienten lämnar återbud 

Med. Ej färdigutredd Patienten opererad på annat sjukhus 

Annan sjukdom/skada Patienten sjuk 

Omplanering senare tid  

Akut operation ges företräde (<24tim) Norrtälje Sjukhus  

Annan op drog ut på tiden Operatörsbrist       

Omplanering tidigare tid Utrustning saknas    

Annan op ges företräde Personalbrist        

Operatör saknas Akut op prioriteras  

Hudskada För stort elekt prog 

Åter väntelista Överbeläggn avd      

Avliden Postop-plats saknas  

Ej fastande Inplan Dr försenad   

Vårdplats saknas Calici på sjukhuset  

Opererad på annat sjukhus Annan klin prioriter 

An-ssk saknas Inplan Dr sjuk       

Op-ssk saknas Dr egen angelägenhet 
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Urustning/material saknas Oppers sjuk          

IVA-plats saknas Anepersonal sjuk     

Anestesiolog saknas Opprogram fördröjt   

Op-sal saknas Annan op prioriteras 

UVA-plats saknas Dr sjukt barn        

Intagen akut  

 

Sydvästra Skåne (Landskrona, Lund, Malmö, 

Trelleborg och Ystad), 5 st 

S:t Görans sjukhus  Akut nästa dag ej salsplanerad 

PATIENTORSAKAD, uteblev Avbruten behandling 

PATIENTORSAKAD, vill ej Slutbehandlad patient 

PATIENTORSAKAD, avbokat sig Färdigbeh-op på kir mott 

PATIENTORSAKAD, ej fastande Felbokning innan pat är kallad 

MEDICINSK ORSAK, sår Felbokning efter pat är kallad 

MEDICINSK ORSAK, nytillkomna sjd Aktivering 

TIDSBRIST, akutfall Vårdplats egen enhet saknas 

TIDSBRIST, överbokning Vårdplats UMAS saknas 

TIDSBRIST, personalbrist Annan sjukhusrelaterad orsak 

TIDSBRIST, oväntad tidsåtgång Uva, post-op plats saknas 

EJ FÄRDIGUTR/BEH, ingreppsrelaterad IVA plats saknas 

EJ FÄRDIGUTR/BEH, övrigt Anestesipersonal saknas 

EJ OPINDIKATION, ej opindikation Operationspersonal saknas 

TEKNISK ORSAK, admin  miss Operatör saknas 

TEKNISK ORSAK, utrustn saknas /defekt Material saknas/defekt 

TEKNISK ORSAK, operatör/anestesiolog saknas Teknisk utrust saknas/defekt 

ÖVRIGT Akut op gått före 

ÖVRIGT, dubblett Högre prioriterad op gått före 

 Tidsbrist plan prog/annan sal 

Södersjukhuset Tidsbrist plan prog/aktuell sal 

Opererad på annat sjukhus  Dominoeffekt pga strykning 

Avliden  Patient ofullständigt utredd 

Intagen akut  Vårdgarantin/samordning 

Uteblev Pat op på annat sjukhus 

Återbud Överförd till privat vårdgivare 

Annan sjukdom/skada Ändrad bedömning 

Vårdgaranti/Hänvisad  till annan vårdgivare Ändrad operativ åtgärd 

Ej fastande  Körev-avsl eft Med bedömn 

Ej färdigutredd Pat sjuk (annan sjukdom) 

Infektion  Pat återbud 

Ändrad op-indikatio Pat uteblivit 

Hudskador Pat önskar avskrivas 

Akut operation ges företräde (<24tim) Patient bättre/frisk 

An-ssk saknas Pat op annat sjukhus 

Operatör saknas Pat utflyttad 

Anestesiolog saknas Pat ej anträffbar 

Op-ssk saknas Pat avliden 

Op-sal saknas Patient skall upp-prioriteras 

Postop plats saknas Annan medicinsk åtgärd planerad 

IVA plats saknas Intubationsproblem 

Vårdplats avd saknas Annan patient relaterad orsak 

Tekniskt fel på utrustning  

Utrustning/material saknas Södertälje Sjukhus  

Annan op drog ut på tiden Medicinsk orsak - Cirkulatorisk 

Annan operation ges företräde   Medicinsk orsak - Respiratorisk 

Pat fick en tidigare op-tid Medicinsk orsak - Mag-tarm 

Åter väntelista Medicinsk orsak - Labvärden 

 Medicinsk orsak - diverse 

Sörmland (Samtliga 3 sjukhus lika) Ej färdigutredd patient 

Aktivera Ändrad diagnos, Oklar indikation 

Akuta op prioriterade Inoperabel 

Andra elektiva op prioriterade operatör sjuk 

Förlängd optid annan pat Platsbrist avdelning 

Anestesiolog saknas Tidsbrist (Överbokat/Hinns ej med) 

Anestesi personal saknas Tidsbrist (Akuta operationer) 

Operations personal saknas Tidsbrist (pga sjukdom) 

Operatör saknas Sjukdom anestesisjuksköt. 

Operationssal saknas Sjukdom opsjuksköt. 
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Platsbrist vårdavdelning Sjukdom undersköt. 

Platsbrist IVA Indikation kvarstår ej. 

Platsbrist UVA Omprioritering av patienter 

Utrustning saknas/trasig Kirurg ställer in operation 

Felaktiga förberedelser Operation på annan avdelning plan  op    

Pre op utredning/behandling otillräcklig Patienten ej kallad 

Redan opererad ERCP på RTG 

Vårdgarantin ej uppfylld Avliden 

Ändrad bedömning Ej fastande 

Ändrad operatör Brist på operatör pga akuta op 

Ändrat op datum Föregående op tar längre tid än planerat 

Ändrat status Instrumentproblem(steriliseringsmetod) 

Ändrad prioritering An. ställer in op 

Annan orsak Operatör saknas 

Sjuk Materiel saknas 

Uteblev Graviditet 

Vårdbehov upphört Op K-M 

Tiden passar in te Intagningsstopp 

Sociala orsaker arbete/familj Akutop 

Gravid Mens 

Ångrat sig Sår i operationsområdet 

Pat ej i optimalt skick Platsbrist på IVA 

Opererad/ska operareras på annat sjukhus  

Utflyttad  

Avliden  

Pat begäran  

Annan orsak  

  

Östersunds sjukhus  

Akut operation prioriteras  

Omprövad operationsindikation  

Personalbrist-operationsdagen  

Försening pga. förlängd anestesihantering  

Anestesi ej genomförd  

För mycket planerat på operationsdagen (redan på 

morgonen)  

Icke optimerad patient på operationsdagen  

Anestesiolog förhindrad / saknas  

Försening pga. förlängd operationstid  

Brist på vårdplatser på avd  

Operatör förhindrad / saknas  

Patient lämnar återbud  

Teknisk fel på utrustning / tillbehör  

Brist på UVA- plats  

Brist på IVA-plats  

Övrigt  

Felregistrerad patient  

Patient uteblir utan återbud  

Icke optimal patient på veckokonferens  

Omplacering av patient på veckokonferens  
Tabell 10.1: Kategorier från andra sjukhus som används vid inställda operationer. KUHs kategorier har 

inkluderas för att underlätta jämförelse. 

A10.2 Andra sjukhus kategorier sorterade utifrån KUHs 

kategorier 
FÖR STORT PROGRAM PLANERAT PATIENTEN UTEBLIR 

Felbokning innan pat är kallad Pat uteblivit 

Felbokning efter pat är kallad Uteblev 

Tidsbrist (Överbokat/Hinns ej med under ordinarie 

arbetstid). 
Patienten uteblir utan återbud 

Omprioritering av patienter  Uteblev 

För mycket program planerat PATIENTORSAKAD, uteblev 

För mycket planerat Patient uteblir utan återbud 
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Felregistrerad patient Uteblev 

För mycket planerad operations tid Patient uteblir 

För stort elekt prog Patienten ej kallad 

TIDSBRIST, överbokning   
TEKNISK ORSAK, admin  miss PATIENTEN EJ FASTANDE 

Omplacering av patient på veckokonferens Patienten ej fastande 

För mycket planerat på operationsdagen (redan på 

morgonen) 
Ej fastande  

För mycket planerad operations tid PATIENTORSAKAD, ej fastande 

Felregistrerad patient Ej fastande 

  Akut patient ej optimal på op. dagen 

FÖRSENING PÅ GRUND AV FÖRLÄNGD 

OP/ANTID 
Icke optimerad patient på operationsdagen 

Dominoeffekt pga strykning Icke optimal patient på veckokonferens 

Tidsbrist plan prog/annan sal Inoperabel 

Försening pga. förlängd operationstid Mens 

Försening pga. förlängd anestesihantering Medicinsk orsak - Labvärden 

Struken p g av  förlängd tidigare operation Ej fastande 

Försening  pg av förlängd ane. hantering Icke optimerad patient 

Förlängd optid annan pat   
Annan op drog ut på tiden OPINDIKATION EJ LÄNGRE AKTUELL 

Föregående op tar längre tid än planerat Patient bättre/frisk 

Annan op drog ut på tiden Ändrad op-indikatio 

Opprogram fördröjt   Indikation kvarstår ej. 

TIDSBRIST, oväntad tidsåtgång Vårdbehov upphört 

  EJ OPINDIKATION, ej opindikation 

OPERATÖR OMPRÖVAR BESLUT Slutbehandlad patient 

Annan medicinsk åtgärd planerad   
Patient skall upp-prioriteras ANE.SSK SAKNAS 

Ändrad operativ åtgärd ANESTESIOLOG SAKNAS  

Ändrad bedömning ANNAN PERSONAL SAKNAS 

Omprövad op. Indikation OP:SSK SAKNAS 

Omprövad operationsindikation OPERATÖR SAKNAS 

Ändrat status EFTERVÅRDSPERSONAL SAKNAS 

Ändrad bedömning Operationspersonal saknas 

Omprövad operationsindikation Operatör saknas 

Ändrad op-indikation Anestesipersonal saknas 

Operatör omprövar operationsindikation TEKNISK ORSAK, operatör/anestesiolog saknas 

Ändrad diagnos, Oklar indikation Operatör saknas 

  Operations personal saknas 

PATIENT EJ FÄRDIGUTREDD Anestesi personal saknas 

Patient ofullständigt utredd Personal saknas 

Ej färdigutredd Operatör saknas 

Ej färdigutredd patient Operatörsrelaterade orsaker 

EJ FÄRDIGUTR/BEH, övrigt Anestesiolog saknas 

EJ FÄRDIGUTR/BEH, ingreppsrelaterad An-ssk saknas 

Med. Ej färdigutredd Op-ssk saknas 

Pre op utredning/behandling otillräcklig Anestesiolog saknas 

Felaktiga förberedelser Inplan Dr försenad   

Planerad patient ej optimal på op. dagen  Dr sjukt barn        

  Operatörsbrist       

PATIENT FICK TIDIGARELAGD OPTID Inplan Dr sjuk       

Opererad på annat sjukhus Dr egen angelägenhet 

Opererad på annat sjukhus  Oppers sjuk          

Patienten opererad på annat sjukhus Anepersonal sjuk     

Opererad/ska operareras på annat sjukhus Personalbrist        

Ändrad operatör An-ssk saknas 

Pat op annat sjukhus TIDSBRIST, personalbrist 

Pat op på annat sjukhus Personalbrist-operationsdagen 

Operation på annan avdelning plan  op   (t.ex.Kir mott.) Anestesiolog förhindrad / saknas 

Färdigbeh-op på kir mott 
Operatör förhindrad / saknas 

Intagen akut 

  Operatör förhindrad 

AKUT OP PRIORITERAS personalbrist operation 

Akut op gått före Personalbrist anestesi 

Högre prioriterad op gått före Operatör saknas 

Akuta op prioriterade Anestesiolog saknas 

Andra elektiva op prioriterade Op-ssk saknas 

Akut operation prioriteras Op-sal saknas 

Akut op prioriteras operatör sjuk 



 

 

16 

 

Annan op prioriteras Sjukdom anestesisjuksköt. 

Akutop Sjukdom opsjuksköt. 

Tidsbrist (Akuta operationer) Sjukdom undersköt. 

TIDSBRIST, akutfall Tidsbrist (pga sjukdom) 

Akut operation prioriteras Operatör saknas 

Akut operation ges företräde (<24tim) Brist på operatör pga akuta op 

Annan op ges företräde   
Akut operation prioriteras   

  PLATSBRIST PÅ VÅRDAVDELNING 

TEKNISKT FEL (utrustning/tillbehör) PLATSBRIST IVA/UVA 

Material saknas/defekt SMITTA PÅ VÅRDAVD OP ELLER POSTOP 

Teknisk utrust saknas/defekt  Vårdplats egen enhet saknas 

Tekniskt fel /utrustning saknas eller är trasig  IVA plats saknas 

Utrustning/material saknas  Vårdplats UMAS saknas 

Utrustning saknas/trasig  Platsbrist vårdavdelning 

Tekniskt fel på utrustning  Platsbrist IVA 

Utrustning saknas     Platsbrist UVA 

Teknisk fel på utrustning / tillbehör  Operationssal saknas 

Urustning/material saknas  Brist på avd. plats 

Utrustning saknas  Brist på IVA-plats 

Instrumentproblem(steriliseringsmetod)  Brist på UVA-plats 

Materiel saknas  Op-sal saknas 

TEKNISK ORSAK, utrustn saknas /defekt  Vårdplats saknas 

   IVA-plats saknas 

PATIENTEN INSJUKNAR PREOPERATIVT  UVA-plats saknas 

Pat sjuk (annan sjukdom)  Postop plats saknas 

Pat ej i optimalt skick  Vårdplats avd saknas 

Sjuk  IVA plats saknas 

Hudskador  Operationssal saknas 

Intagen akut   Brist på UVA- plats 

Annan sjukdom/skada  Brist på IVA-plats 

Infektion   Brist på vårdplatser på avd 

Infektion  Platsbrist avdelning 

Annan sjukdom/skada  Platsbrist på IVA 

Hudskada  Intagningsstopp 

Medicinsk orsak - Respiratorisk  Överbeläggn avd    

Medicinsk orsak - Mag-tarm  Postop-plats saknas    

Medicinsk orsak – diverse  Ej plats på IVA 

Sår i operationsområdet  Ej plats på PostOp 

Graviditet   

Medicinsk orsak - Cirkulatorisk AKTIVERING 

Patienten sjuk Aktivera 

Patienten sjukanmäld Aktivering 

Akut sjukdom har tillkommit   
MEDICINSK ORSAK, nytillkomna sjd (Ej placerbara under KUHs kategorier) 

MEDICINSK ORSAK, sår Avliden 

  Avliden 

PATIENTEN LÄMNAR ÅTERBUD Avliden  

Pat återbud Patienten avliden 

Pat ej anträffbar Avliden 

Pat önskar avskrivas Pat avliden 

Gravid Vårdgarantin/samordning 

Ångrat sig Överförd till privat vårdgivare 

Pat begäran Vårdgarantin ej uppfylld 

Tiden passar in te Vårdgaranti/Hänvisad  till annan vårdgivare 

Patienten lämnar återbud ÖVRIGT, dubblett 

Åter väntelista Övrig orsak 

Återbud Övrigt 

PATIENTORSAKAD, vill ej Annan patient relaterad orsak 

PATIENTORSAKAD, avbokat sig Annan sjukhusrelaterad orsak 

Åter väntelista Annan orsak 

Återbud   

Patient lämnar återbud   

    

    

Tabell 10.2 Andra sjukhus kategorier sorterade i KUHs 
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