
Utfordringar, endringar
og ymse



Komplikasjon etter operasjon



Oppfølging ett år



Fedmerelatert sjukdom





Diabetes

NB, årstalet for start av behandling!



Vekttapsprogram



Adheranseløysing

Adheranseløysing i meir enn 10 minutt blir rekna som «Annen samtidig 
operasjon»



Korleis legge inn en revisjonsoperasjon

Definisjon: 

Ein revisjonsoperasjon er ein operasjon der ein
justerer eller endrar på tidlegare fedmeoperasjon.

Avbrutt operasjon er rekna som primæroperasjon.

Er du i tvil om det er revisjonsoperasjon, spør oss!!!



Tre trinn

1. Registrere helsemessig status før 
revisjonsoperasjon.

2. Avslutte forløpet til tidlegare operasjon.

3. Opprette nytt løp.



1. Helsemessig status før revisjonsoperasjon

• Før data for pasienten sin situasjon like i forkant av 
revisjonsoperasjonen. Som regel journalopptak i 
forkant av revisjonsoperasjonen.

•Dette blir basisregistrering for revisjonsoperasjonen



Kva skjema skal ein bruka til helsemessig status?

Ved revisjonsoperasjon 0-30 dagar etter primæroperasjon - 6-
vekersskjema

Alle revisjonsoperasjonar etter 30 dagar – årskontrollskjema. 

Revisjon fra 31 dagar og 1 år etter operasjon – bruk 1-årsskjema

Revisjon mellom 1 og 2 år etter operasjon – bruk 2-årsskjema

Revisjon mellom 2 og 5 år etter operasjon – bruk 5-årsskjema



0-30 dagar

etter 30 dagar – årskontrollskjema 



2. Avslutte første forløp.



Avsluttet forløp (slik skal det sjå ut)



3. Opprette nytt forløp for revisjonsoperasjon





Ikkje bruk denne knappen:



Basisregistrering på operasjonsskjema



Revisjonsoperasjon når pasienten ikkje er registrert i SOReg frå før:

- Fyll ut «Pasientopplysninger» og «Basisregistrering» på vanleg måte.

- Operasjonsskjema:



Returnere pasient i SOReg

Send epikrise/journalnotat med informasjon til det nye sjukehuset og 
fastlege. Vi anbefaler kopi til pasienten.



Første sjukehus:

Overflyttet til nytt sykehus:







Manglande kontroll



Manglande kontroll



Symbol i SOReg 



WORD-dokument



Søkefunksjon og registrering i SOReg
Startsiden





IKKJE SØK HER:

• Velg NEI, dersom du ikkje er sikker på at pasienten har gjort ein
fedmeoperasjon tidlegare. Ved JA opprettar du nytt løp.





Å REGISTRERE PASIENT I SOReg
• Samtykke 

•Grunnlaget for at ein pasient kan inkluderast i SOReg 
er at pasienten har fått den aktuelle behandlinga, 
altså operasjon.

•Dersom ein ynskjer å gjere det på anna måte, vil vi 
tilrå at de tek det opp med lokalt personvernombod
(PVO).



PROM og PREM i SOReg
Spørsmål om helserelatert livskvalitet og pasientopplevingar

• Pasiantane får sms og melding i Digipost om at der er 
spørsmål på Helsenorge.

• Dei får spørsmål om status for helserelatert livskvalitet før 
operasjon og på årskontrollane etter operasjon.

• 3 spørsmål om alkohol.



Kva skal til?

• Samtykke frå pasienten.

• Ferdigstilt 0-10 dagar etter operasjonen:

- Pasientopplysingar

- Basisregistrering

- Operasjonsskjema



Operasjonskjema ferdigstilt

Bestilling 

til Helsenorge

Op 5 dg           10 dg                             20 dg          25 dg                             35 dg         40 dg

│________│________│_________________│________│_________________│________│

Melding frå Påminning frå Svarfrist                                            

SOReg via Helsenorge Helsenorge

til pasient                                           til pasient



Operasjonsdato                                                                             Melding frå Helsenorge Påminning     Svarfrist

│_____ _____ _____ _____ 9 mnd _____ _____ _____ _____│_____ 90dg    _____│ 30dg    │

Årskontroll

1, 2, 5, (10) år



•Helsearbeidar kan sjå svara på PROM dersom 
pasienten tillèt det. 

•Nytt samtykke inneheld ei setning om at pasienten vil 
bli spurt om PROM og PREM.



Svar på papir
• Kartlegg om pasienten kan svare digitalt.

• Det er lagt ut spørjeskjema på SOReg-N si heimeside som kan printast
ut.

• Pasienten legg utfylt skjema i konvolutt, og helsepersonell plottar
svara i SOReg.

• Pasienten kan få spørjeskjema i forkant av operasjon t.d. ved 
basisregistrering, eller seinast under opphaldet for operasjon.



Framandspråklege

• PROM og PREM spørsmåla er førebels berre på nynorsk og bokmål. 
Framandspråklege vil få sms på same måte som norskspråklege, men 
når dei loggar seg på Helsenorge kan dei svare: 

Spørsmåla vil då bli lukka.



Opptelling 2. mai

•Sendt ut skjema: 184

•Svar: 146

•Svarsprosent: 79,3 %

•Hvor mange operasjoner i samme tidsrom?



Nytt som kjem i SOReg
• Utskrivingsdato: inkluderer 

sjukehotell, hjelpeteksten skal bli 
korrigert.

• Type kontroll: alternativ 2 skal bli «Per 
telefon eller via nettmøte».

• Basisregistreing og årskontrollar: 
Registrering av legemiddel for 
vektnedgang.

• Alle årskontrollar: Spørsmål om 
profylakse med PPI og Ursofalk går ut.

• Gastroskopi: Hjelpetekst blir endra til 
«Er pasienten gastroskopert siden 
forrige registrering».

• To nye operasjonsmetoder, SASI og 
SASI steg 2.

• 1-årskontroll: 
komplikasjoner/operasjonar dag 31 till
denne denne kontrollen.


