
Spørgeskema til journalgennemgang 

karkirurgisagen 
 

 

Navn på udfylder af skemaet: ______________________ 

 

1. Patientens CPR-nummer: __________________ 

 

2. Hospital hvor seneste karkirurgisk forløb er foregået: 

 AUH ☐  

 HE Midt ☐ 

__________________ 

3. Dato for henvisning:____________ 

4. Henvisningstype/prioritet 

 Elektiv ☐ 

 Akut ☐ 

 

Spørgeskemaet forgrenes herefter afh. af svar jf a og b-versioner af 

spørgsmål 5 

__________________ 

Visitation 

5a (Elektiv henvisning). Er henvisning visiteret indenfor 2 hverdage?  

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for visitation: _____________ 

 

5b (Akut henvisning). Er henvisning visiteret umiddelbart?  

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for visitation: _____________ 

__________________ 

Patienttype 

6. Hvad er patientens henvisningsdiagnose/symptomer? 

 Kronisk iskæmi, claudicatio (DI739a) ☐      

 Kronisk iskæmi med langsom udvikling (tørre sår+hvilesmerter) 

(ex. DI702a, DI739c) ☐ 

 Kronisk iskæmi med hurtig udvikling (væskende sår og gangræn) 

(DI702A) ☐ 

 Akut iskæmi symptomer iht. de 5 P'er (ex. DI739c, DI743, 

DI743a, DI743c) ☐ 

 
 
Udfyld henvendelses-/grunddiagnose: 

ICD10-kode: 
 

Tekst: 

ICD10-kode: 
 

Tekst: 

 

Spørgeskemaet forgrenes herefter afh. af svar jf a, b, c og d-versioner af 

spørgsmål 7-8 

__________________ 

Første fremmøde 

7a (Kronisk iskæmi, claudicatio). Er patient set? 



 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for første fremmøde: ___________ 

  

7b (Kronisk iskæmi med langsom udvikling). Er patient set inden for 14 

dage efter modtagelse af henvisning? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for første fremmøde: ___________ 

 

7c (Kronisk iskæmi med hurtig udvikling). Er patient set inden for 2 dage 

efter modtagelse af henvisning? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for første fremmøde: ___________ 

 

7d (Akut iskæmi symptomer iht. de 5 P'er). Er patient set akut ved 

ankomst ? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for første fremmøde: ___________ 

 

8.  Er evt. overskridelse patientinitieret eller andre gyldige årsager til 

forsinkelse? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 Uoplyst ☐ 

__________________ 

Udredning og konferencebeslutning 

9a (Kronisk iskæmi, claudicatio). Er udredning afsluttet med 

konferencebeslutning? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for behandlingsbeslutning: ________________ 

  

9b (Kronisk iskæmi med langsom udvikling). Er udredning afsluttet med 

konferencebeslutning indenfor yderligere 14 dage? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for behandlingsbeslutning: ________________ 

 

9c (Kronisk iskæmi med hurtig udvikling). Er udredning afsluttet med 

behandlingsbeslutning subakut? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for behandlingsbeslutning: ________________ 

 

9d (Akut iskæmi symptomer iht. de 5 P'er). Er udredning afsluttet med 

behandlingsbeslutning akut? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

Dato for behandlingsbeslutning: ________________ 

 



10.  Er evt. overskridelse patientinitieret eller andre gyldige årsager til 

forsinkelse? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 Uoplyst ☐ 

__________________ 

Behandlingsbeslutning 

11. Hvilken behandling er der visiteret til efter konferencebeslutning? 

 Til operation/indgreb  ☐     spørgsmål 12-14 

 Konservativ behandling (medicinsk, tobakophør, gangtræning, 

vægttab)  ☐              spørgsmål 18 

 Vurderet inoperabel  ☐    

 

Spørgeskemaet forgrenes herefter afh. af svar  

_________________ 

Operation/indgreb 

12a (Kronisk iskæmi, Claudicatio). Er patient opereret/udført indgreb? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 ikke oplyst ☐ 

 Evt. bemærkning ____________________________  

Dato for behandling: ________________ 

 
 
Udfyld operationskode/behandlingskode (Nomesco-koder eller Sundhedsstyrelsens 
behandlingskoder): 
NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

  

12b (Kronisk iskæmi med langsom udvikling). Er patient opereret/udført 

indgreb inden for 14 dage efter beslutning om behandling? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 ikke oplyst ☐ 

 Evt. bemærkning ____________________________ 

Dato for behandling: ________________ 

 
 
Udfyld operationskode/behandlingskode (Nomesco-koder eller Sundhedsstyrelsens 
behandlingskoder): 
NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

 

12c (Kronisk iskæmi med hurtig udvikling). Er patient opereret/udført 

indgreb inden for 7 dage efter beslutning om behandling? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 ikke oplyst ☐ 

 Evt. bemærkning ____________________________ 

Dato for behandling: ________________ 

 



 
Udfyld operationskode/behandlingskode (Nomesco-koder eller Sundhedsstyrelsens 
behandlingskoder): 

NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

 

12d (Akut iskæmi symptomer iht. de 5 P'er). Er patient opereret/udført 

indgreb inden for 6 timer efter debut af symptomer? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 ikke oplyst ☐ 

 Evt. bemærkning (fx om overkridelse skyldes sen ankomst til 

hospitalet)____________________________ 

Dato for behandling: ________________ 

 
 
Udfyld operationskode/behandlingskode (Nomesco-koder eller Sundhedsstyrelsens 
behandlingskoder): 
NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

 

13.  Er evt. overskridelse af behandlingsfrist patientinitieret eller andre 

gyldige årsager til forsinkelse? 

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 Uoplyst ☐ 

 

14. Operationstiden er på: 

 samme hospital som karkirurgisk forløb ☐  

 andet hospital (dvs. patienten er omvisiteret efter udredning) ☐ 

 
  

  

_________________ 

Konservativ behandling 

18. Er patienten set igen af karkirurg inden amputation?  

 Ja ☐  

 Nej ☐ 

 
 
Udfyld operationskode/behandlingskode (Nomesco-koder eller Sundhedsstyrelsens 
behandlingskoder): 

NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

NOMESCO-kode: 
 

Tekst: 

 

  



__________________ 

Beslutning om erstatningsvejledning 

19. Mener du, at der i forløbet er sket noget, der har bidraget til, at 

patienten har fået amputeret benet, dvs. er der forhold i forløbet der gør, 

at man ikke kan udelukke, at patienten kunne have undgået amputation, 

hvorfor patienten dermed skal have erstatningsvejledning?  

(Ved Patienterstatningen er en opstået skade udløsende for 

erstatningsvejledning, men i denne sag opfattes amputationen ikke som 

en skade i sig selv, hvis forløbet har været fagligt korrekt). 

 Ja ☐       spørgsmål 20+21 

 Nej ☐ 
 

20. Kategorisering af hvor i forløbet der er udslagsgivende forhold for 

amputationen  

 Forsinkelse i visitation ☐  

 Forsinkelse i første fremmøde ☐  

 Forsinkelse i udredning ☐  

 Forsinkelse i behandling ☐  

 Beslutning om konservativ behandling uden efterfølgende 

karkirugisk kontakt ☐  

 Komplikation ☐  

 Andet ☐  

 

21. Hvilke forhold i forløbet gør, at man ikke kan udelukke, at patienten 

kunne have undgået amputation (ved Patienterstatningen defineret som 

skade), og hvordan opstod de?  

(angiv gerne evt. komplikationer) 

Fritekst 

 

 


