
Menyvalet Patientadmin - Ändra planerad operation/uppföljning 
Inställningarna för en planerad operation kan du ändra under menyvalet ”Patientadmin - Ändra 

planerad operation/uppföljning” som du hittar på startfliken ”Patientdata”. Du kan även komma till 

dessa inställningar genom att klicka på den blå knappen ”Ändra planerad operation/uppföljning” 

längst ner på fliken Patientdata 

    

 

 

 

Ändra planerat operationsdatum (plan-

datum) om operationen flyttas fram till ett 

nytt datum. Då får inte den som satts som 

PAL några påminnelser om formulär som 

saknas förrän det nya planerade 

operationsdatumet passerats.  

Ändra vald operation kan göras så länge 

operationsformuläret inte är ifyllt. Gäller 

dock inte för HOPPSA- och SALSTER-

patienter. För dessa måste ett nytt 

vårdtillfälle läggas upp. Själva ändringen gör du i rullgardinen ”Annan operation”. OBS! Tänk på att 

patienten för olika frågor beroende på vilken operation som valts. Att ändra mellan 

adnex/hyst/hysteroskopi eller mellan prolaps/inkontinens går bra eftersom dessa två grupper av 

patienter får nästan samma frågor. Så om patienten redan svarat på enkäten och vald operation 

ändras så kan det då vara bättre att lägga upp ett nytt vårdtillfälle och be att patienten svarar på 

enkäten igen.  

Vid uppskjuten operation på obestämd tid, är det bättre att ändra inställningen i rullgardinen 

”Enkäter och uppföljning”. Ändra då från ”Ja” till ”Nej, op inställd/annan op”. Då får inte den som 

satts som PAL några påminnelser om formulär som saknas förrän det nya planerade 

operationsdatumet passerat. Om/när det sedan blir aktuellt att göra operationen så ändrar du 

tillbaka till ”Ja” igen.  

Ändra ansvarig/operatör behöver egentligen inte göras, eftersom den som fylls i som huvudoperatör 

i operationsformuläret kommer att bli den som står som ansvarig efter att operationen är utförd. 

Men om du vill ändra det före operationen, så kan det göras i rullgardinen ”Ansvarig/operatör”. 

I rullgardinen ”Enkäter och uppföljning” kan du göra ändring om patienten ej är lämplig för att svara 

på enkäter, till exempel de som har svårt att förstå svenska och inte kan få hjälp av tolk eller anhörig 

för att svara på frågorna. Vissa inställningar i denna rullgardin görs även av programvaran till 

exempel så sätts valet:  

• ”Nej, färdiguppföljd” när alla enkäter är besvarade och bedömda för ett vårdtillfälle.  

• ”Nej, pga annan op” sätts när ett nytt vårdtillfälle har lagts upp och operationsformuläret 

fyllts i på den nya operationen. Då stoppas även enkätuppföljningen för det tidigare 

vårdtillfället och patienten får enbart enkäter för det nya vårdtillfället. Undantaget är de som 

ingår i HOPPSA- och SALSTER-studierna som fortsätter att få studieenkäterna för även efter 

en ny operation. 



• ”Nej, operationen avbröts” sätts när rutan om att operationen avbröts har markerats i 

operationsformuläret. Då kommer inte programmet kräva att hela operationsformuläret ska 

vara ifyllt. 

• ”Nej, konsultoperation” sätts när rutan om konsultoperation har markerats i operations-

formuläret. Då kommer inte programmet att kräva att anamnes och utskrivning ska vara 

ifyllda. 


