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Axelsektionen på Capio S:t 
Görans sjukhus är Sveriges största 
centra för axelproteser. Här utförs    
protesingrepp, komplicerade 
revisoner, inte sällan från övriga 
landet. 

Andelen omvända proteser ökar i Sverige, mycket pga. 
den låga komplikationsrisken och de förutsägbara, goda 
resultaten. 

Andelen proteser vid svåra frakturer ökar också vilket 
följer internationella siffror. 

2021 gjordes 167 elektiva axelproteser samt 26 
frakturproteser axel och 24 revisioner axelprotes. 

Under 2021 utfördes ca 70% av normal produktionen av 
axelproteser på grund av neddragningar i samband med 
Covid-19.

Vi rapporterar här produktionssiffror från 2021. 
Kvalitetsindikatorer redovisas på patienter opererade 
under 2020 för att säkerställa minst ett års uppföljning. 

Analys av resultat

Hög följsamhet vid registrering i kvalitetsregister och få 
komplikationer. 

Förbättringsarbete/projekt

• Tvärprofessionellt samarbete under 2019 kring 
en ny smärtlindringsrutin som implanterades 
efter sommaren 2020. Målet var en säkrare 
smärtlindring som ger patienten trygghet att 
återvända till hemmet på eftermiddagen första 
postoperativa dagen. 

• Vi såg under 2020 sjunkande AVLOS som tecken 
på att patienterna känner sig trygga med hemgång

• Ett ST-projekt påbörjad gällande intraoperativa 
odlingar vid revision och åtgärder baserade på 
odlingssvar. 

• Ett projekt under planering avseende rörelser av 
protesdelar postoperativt.

Axelplastik

Beskrivning av patientflödet

Kön (M/K) fördelning Män 39 %
Kvinnor 61 %

ASA-klass 1-2: 67 %
3-4: 33 %

Volym:
167  axelproteser under 2021
106 omvända proteser
61 anatomiska proteser

Aktuella 
kvalitetsregister

Svenska Axelprotesregistret
Svenska Frakturregistret 

AVLOS elektiva
AVLOS akuta

2,7
4,0
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Kvalitetsindikatorer

Indikator Typ Mål 2021 Utfall 2021

Postoperativ djup infektion CROM < 1 % < 0,6 %

WOOS  preop  Axelprotesregistret (Western Ontario Osteoarthritis of the 
Shoulder Index) PROM - 38

WOOS  1 år postop  Axelprotesregistret
(Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index) PROM 75-85 79 

Andel registrerade WOOS preoperativt Process 75 % 74 %

Andel Nöjda eller Mycket Nöjda Patienter 1 år postop Axelprotesregistret PREM 75-85 % 84%
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