
Eget uttag ”Vårdhändelse att granska” 

Från och med den 26 maj 2021 är funktionen ”Vårdhändelse att granska” borttagen från GynOp 

programmet. Istället finns en uttagslista under publika listor om en användare går in under 

”Rapporter – Datauttag (SPSS/Excel)”. För att ta ut data på de variabler som gjorde att patienten 

visades i översikten ”Vårdhändelse att granska” gör enligt följande: 

1) Kontrollera att du har datauttagsbehörighet, det ser du om du går in på menyvalet 

Rapporter. Om du där kan se valet Datauttag har du den behörigheten. Om du inte har det 

be klinikens GynOp-ansvariga sekreterare lägga till den behörigheten i din användare.  

 

2) Välj Rapporter – Datauttag (SPSS/Excel) 

 
 

3) Välj ”Opererad” samt den tidsperiod du vill titta på och kryssa för ”Alla” för att få med 

vårdhändelser för alla operationstyper eller välj en specifik om du önskar se vårdhändelser 

för en specifik operationstyp. 

  
 

4) Tryck nästa och scrolla ner till du ser ”Publika listor” och välj den färdiga listan som är döpt 

”Vårdhändelsevariabler” genom att trycka på den vita pilen i den gröna rutan längst till 

vänster. 

 
5) Scrolla högst upp på sidan och välj ”Excel – alla valda variabelnamn”, för att få ut en lista med 

variabelnamn och förklaringar till den data du tar ut. 



 
 

6) Tryck på ”Dataexport” 

 
 

7) Välj det sjukhus du vill ha data för i listan (oftast finns det endast ett sjukhus att välja). 

 

8) Under ”Ladda ner data till” tryck på Excel. 

 



9) Använd variabelnamnen/variabelbeskrivningarna i det Excel-dokument du laddade ner 

tidigare ”Excel – alla valda variabelnamn” för att tolka den data du nu laddat ner. 

  

Kriterierna för att en patient skulle visas i översikten för 
vårdhändelser i GynOp 

För alla operationer gäller följande: 

• Operation på benign indikation OCH komplikationsgrad allvarlig i operation eller 
utskrivning 

• Läkarbedömd allvarlig komplikation 8 v efter operation 
• Patientrapporterad allvarlig komplikation som ej bedömts inom fyra veckor från 

enkätsvar, för enkät 8 veckor och 1 år 
• Patient avliden inom 30 dagar efter operation 

För uterusoperation på benign indikation gäller även: 

• Patientrapporterat tillstånd efter 8 veckor = försämrat eller mycket försämrat 
OCH patientrapporterad allvarlig komplikation i enkät 8 veckor efter operation 

• Sjukskrivning förlängd mer än 4 veckor (patientrapporterad) 
• Läkarbedömd komplikationsgrad allvarlig i enkät 1 år efter operation 

För adnexoperation (utan kombination med hysterektomi) på benign eller 
malignitetsmisstänkt indikation gäller även: 

• Patientrapporterad allvarlig komplikation i form av sårruptur, tarm- eller 
uretärskada eller intraabdominell blödning OCH reoperation från enkät 8 v efter 
operation 

• Sjukskrivning förlängd mer än 4 veckor (patientrapporterad) 
• Läkarbedömd komplikationsgrad allvarlig i enkät 1 år efter operation 

För prolaps- eller inkontinensoperation gäller även: 

• Patientrapporterad komplikation i form av blås-, tarm- eller uretärskada, 
trombos, sepsis, fistel eller intraabdominell blödning OCH återinläggning mer än 
2 dygn OCH sjukskrivning förlängd mer än 4 v från enkät 8 v efter operation 



• Patientrapporterad allvarlig komplikation OCH självkateterinsering (RIK), KAD 
eller annan resurinbehandling. 

• Läkarbedömd komplikationsgrad allvarlig i enkät 1 år efter operation 

 


