Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för
Kataraktextraktion (NIKE), version 2.0.
Priquest

Syftet med Priquest är att ta fram patientens subjektiva upplevelse av
synfunktionen och därmed fastställa indikationerna inför en eventuell
kataraktoperation. Det är därför önskvärt att den patient som kan vara aktuell
för kataraktoperation får möjlighet att fylla i formuläret så tidigt som möjligt i
vårdprocessen.
Instrumentet förutsätter patientmedverkan. I de fall detta inte är möjligt
får patienten bedömas av kirurgen utanför NIKE-instrumentet.
Formuläret är självinstruerande. Om patienten behöver hjälp med att fylla i
enkäten så bör hjälpen i första hand begränsas till att läsa (eventuellt förklara)
frågorna och be om ett svar. I andra hand kan anhörig eller vårdare svara på
frågorna åt patienten, men detta bör endast tillämpas i undantagsfall.
Den ifyllda Priquest-enkäten värderas med hjälp av bifogad poängtabell. Det
svarsalternativ inom varje frågegrupp (A-C), som markerar mest besvär och ger
högst poäng, förs in i NIKE-formuläret på respektive fråga.

Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE

Planerat operationsöga. Om båda ögonen planeras för operation inom ett år
från undersökningstillfället, markeras alternativet Båda. Indikationsgruppen
gäller då för båda ögonens operationstillfälle.
Fråga 1, medicinsk indikation eller sjukskrivning, fylls i från tillgängliga
journal- eller remissuppgifter eller undersökande läkares bedömning. Om JA
behövs inte formuläret fyllas i vidare. Markera då indikationsgrupp 1.
Fråga 2, bästa synskärpa, fylls i från tillgängliga journal- eller remissuppgifter.
Frågorna 3A-C hämtas från Priquest och hanteras på lika sätt. Den högsta
poängen inom varje del (A-C) förs in i NIKE på respektive fråga.
Fråga 3A hämtas från Priquest, del A.
Fråga 3B hämtas från Priquest, del B.
Fråga 3C hämtas från Priquest, del C.
Poängen för varje fråga förs ut i högra kolumnen och räknas samman till en
totalpoäng. Indikationsgrupp 1-4 markeras baserat på den totala poängsumman.
Vid medicinsk indikation eller sjukskrivning (fråga 1) gäller indikationsgrupp 1
oavsett erhållen poängsumma.
Korrigerad indikationsgrupp. Vid avancerad makuladegeneration och andra
tillstånd, där det finns anledning att befara att det inte blir någon säker
synförbättring efter kataraktoperationen, kan indikationsgruppen sänkas ett
steg, t.ex. från indikationsgrupp 2 till 3. Variabeln ska ej användas för att höja
indikationsgruppen.
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