Mervärde med Bristningsregistret
med fokus på uppföljning och lärande
Ingela Powell, leg. barnmorska, klinikadministratör Bristningsregistret, Karolinska Universitetssjukhuset

Antal kvinnor med perinealrupturer grad II-IV som anslutit sig till
Bristningsregistret under tidsperioden 2017-09-01 t o m 2018-08-30
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Att patienten väljer att vara med i Bristningsregistret ger
bättre uppföljning och hälsa. Med likartade upplevelser
från många patienter kan man göra vården bättre för flera.
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Det blir lättare att få ett hållbart lärande med löpande
återkoppling till operatörerna av förlossningsbristningar.
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Introduktion
Med Bristningsregistrets enkäter går det att följa upp hur
det går för kvinnor efter en förlossningsbristning och att
identifiera kvinnor med besvär, som behöver vårdinsatser.

Det blir på lång sikt lättare att hjälpa fler patienter att uppnå
bättre hälsa när allt fler vårdgivare samverkar med
analyser av insamlad data inom det nationella
Bristningsregistret.

Resultat
Nöjdhet med resultatet efter åtgärd av perinealruptur grad II-IV
opererade under tidsperioden 2016-07-01 t o m 2017-06-31
Mycket nöjd/nöjd
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Bakgrund
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Varken nöjd eller missnöjd

Missnöjd/mycket missnöjd

Uppgift saknas
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Det fanns ett genuint intresse att påverka kvinnors hälsa
och upplevelser av förlossningsbristningar. Samtidigt
resonerades på kliniken kring hur vi kunde öka vår
gemensamma förbättringskunskap. Därför kändes det
angeläget att ansluta till Bristningsregistret år 2016.
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Metod
Genom tre uppföljningsenkäter under ett års tid är det
möjligt att få reda på kvinnors upplevelser av symtom och
behov av ev. vård.

Hur går vi vidare?
Ett utbildningsteam för fortbildning av området
”förlossningsbristningar” har bildats.

Enkätsvaren bedöms av en barnmorska eller en läkare
beroende på vårdbehov.

Genom att på sikt införa en strukturerad återkoppling
så utvecklas en fördjupad medvetenhet både på
individ- och gruppnivå samt ökad patientnöjdhet.

Barnmorskor och läkare, som suturerar bristningar, får
återkoppling om hur det går för kvinnan.
”We do not learn from experience … we learn from reflecting on experience.”
– John Dewey
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