
Patienter som genomgår en blindtarmsoperation 
söker med buksmärta via akutmottagningen. 
Operationen sker med titthålsteknik och patienten 
kan oftast gå hem några timmar efter operation. 

Appendicit
Cirka en av tio personer i Sverige opereras någon 
gång för en blindtarmsinflammation. På Capio S:t 
Göran har vi ett effektivt och strukturerat flöde för 
patienter som kommer in med misstänkt appendicit, 
vilket leder till onödiga väntetider för patienten.
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XX %

Blev du bemött med 
medkänsla och omsorg?

Antal svar: xx

Andel patienter som fått urinkateter 
på grund av resurin efter operation.

Mål <2,0 %

Andel operationer påbörjade med 
titthålsteknik

Ibland är inte blindtarmen skyldig till 
patientens besvär. Med standardiserad 

utredning hålls andelen hög.
Mål >97 %

98 %
Rätt diagnos

98 %
Påbörjad laparoskopiskt

0,9 %
Urinretention efter operation

539/550 539/550 5/550

Kvalitetsregister: Eget kvalitetsregister på CStG



Om appendicit
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Orsaken till appendicit är i flertalet fall oklar men tilltäppning av blindtarmsöppning kan vara en möjlig orsak. Akut appendicit 
kan drabba alla åldrar men är vanligast bland unga vuxna (20-30 år).

År 1889 genomförde Karl Gustav Lennander den första appendektomin i Sverige. Alltsedan dess har akut operation varit den 
helt ledande behandlingen.

Akut appendicit förekommer i ett flertal olika former. Icke perforerad appendicit (okomplicerad appendicit) är den klart 
vanligaste formen.

Andelen patienter med brusten blindtarm (komplicerad appendicit) har sedan länge legat tämligen konstant på 20 – 25 %, 
andelen är högre hos små barn och äldre.

Cirka 4 % av patienterna med brusten blindtarm har en varböld utvecklats vilket kan föranleda till att man inte väljer att 
operera i det akuta skedet.

På S:t Göran har vi sedan 1994 fört ett kvalitetsregister över patienter som opererat bort blindtarmen i syfte att följa och 
utveckla kvalitén. Detta har medfört en hög precision gällande rätt behandling till rätt patient. 


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3

