Korleis legge inn ein revisjonsoperasjon i
SOReg-N?
Definisjon:
Ein revisjonsoperasjon er ein operasjon der ein justerer eller endrar på
tidlegare fedmeoperasjon.

Revisjon når pasienten ikkje er registrert i SOReg frå
før
Fyll ut «Pasientopplysninger» og «Basisregistrering» på vanleg måte.
På «Operasjonsdata» svarer ein «Ja» på spørsmålet om tidlegare fedmeoperasjon. Det kjem då
opp tilleggsspørsmål under «Tidligere kirurgi» og «Aktuell operasjonsindikasjon» som ein må
svare på:

I «Operasjonsdata» skal ein svare på aktuell operasjonsindikasjon (altså kvifor det vert utført
revisjonsoperasjon)
Under «operasjonsmetode» kan det ofte vere aktuelt med «9 revisjon utan endring av
grunnmetode», for eksempel ved revisjon av gastrisk bypass på grunn av anastomoseulcus,
eller rereseksjon av magesekk etter tidlegare sleeve-operasjon.
Dersom eit gastrisk band blir fjerna skal ein bruke «10 tilbakekopling til normal anatomi». .
Ferdigstill og lagre operasjonsskjema på vanleg måte.

Revisjon når pasienten er registrert i SOReg frå før :
Trinn 1 - kontrollskjema
A. Om pasienten blir reoperert 0-30 dagar etter primæroperasjonen:
Fyll ut den første delen av 6-vekersskjemaet på vanleg måte. Sett «ja» på spørsmålet
«Er pasienten operert dag 0-30 postoperativt?» og svar på oppfølgingsspørsmål:

Fyll ut resten av skjemaet og ferdigstill. Gå deretter til trinn 2.

B. Om pasienten blir reoperert mellom dag 31 og dag 365 etter
operasjonen:
På skjema for 1-årsregistrering:
Fyll ut den første delen av 1-års skjemaet på vanleg måte. Svar «ja» på spørsmålet «Er
pasienten operert siden forrige registrering?» og svar på oppfølgingsspørsmåla:

Svar på resten av skjemaet og ferdigstill. Gå til trinn 2.

Trinn 2 – Registrer revisjonsoperasjon
For å registrere ein revisjonsoperasjon, gå til sida for pasientopplysingar. Klikk på «Opprett
revop» nede til venstre.

Det vert no oppretta eit nytt forløp for pasienten. Dei neste kontrollskjema skal fyllast ut i det
nye forløpet. Forløpet for primæroperasjonen vert låst, og skjemaet ser slik ut:
1. Ved revisjonsoperasjon 0-30 dagar etter primæroperasjon:

2. Ved revisjonsoperasjon 31-365 dagar etter primæroperasjon:

