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1. Elektiva operationer


Anmälan görs i operationsmodulen i Cosmic TM (Operation –
Operationsanmälan).



I anmälan måste alla obligatoriska sökord (stjärnmärkta) fyllas i för att den
skall kunna signeras.



Fyll gärna i önskemål kring anestesiform, information till koordinator och
operation etc om det finns önskemål som kan underlätta de preoperativa
förberedelserna.
Vid elektiva ingrepp välj:
Akut - Nej
Bevakningsintervall - Från "inom 72 timmar" upp till "1 år".

2. Akuta operationer





Anmälan görs i operationsmodulen i Cosmic (Operation –
Operationsanmälan).
I anmälan måste alla obligatoriska sökord fyllas i för att den skall kunna
signeras.
För att anmälan ska hamna på akutlistan välj:
Akut - Ja
Bevakningsintervall - Från "urakut" upptill "inom 72 timmar"
Vid urakuta/akuta ingrepp kontakta alltid operationsenheten
(gäller ej urakuta kejsarsnitt, snitt inom 30 minuter eller ”stor obstetrisk
blödning”, då särskild larmknapp på förlossningen används).



Vid urakut anmäld patient sker dokumentation på pappersblankett.
Efterregistrering i Cosmic operationsplanering sker så fort tid medges
eller efter avslutad operation.



Blanketterna förvaras på operationsenheten i:

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Växjö: i pärm på förberedelserum 2 + rent förråd - skåp nr 2.
Operationsjournal förvaras även på snittvagn operation.
Anestesiregistering förvaras även på snittvagn narkos.



Ljungby: i pärm på narkosexpedition.

Ansvarsfördelning gällande efterregistrering av
urakuta operationer i Cosmic operationsplanering
Blanketter

Ansvarig personal

Övrig information

Operationsanmälan Operatör

Ska om möjligt signeras innan
operatör lämnar operationssalen

Anestesibedömning Anestesiolog

Kan först göras när
operationsanmälan är registrerad
och signerad

Anestesiregistrering Anestesisjuksköterska

Kan först göras när
operationsanmälan är registrerad
och signerad

Operationsjournal

Operationssjuksköterska Kan först göras när
operationsanmälan är registrerad
och signerad



Patienter som inte har en vårdkontakt måste registreras i någon kassa eller bli
inskriven på ett vårdtillfälle för att efterregistrering med signering ska kunna ske.



Växjö: Sekreterare på akutmottagningen skapar vårdkontakt vid ankomst
alternativt görs detta av första postoperativa vårdinstans.



Ljungby: Personal på akutmottagningen faxar över uppgifter till sekreterare på
akutmottagningen i Växjö som skapar vårdkontakten.

-

Växjö

Ring akutsalskoordinatorn på telefon 8363 och ansvarig anestesiolog (besked om
telefonnummer fås från koordinator).
Operationer som skall/måste göras under natten
Ring akutsalskoordinatorn på telefon 8363 och jourhavande narkosläkare på
telefon 8371.
Operationer som kan/skall vänta till morgonen
Ring akutsalskoordinatorn efter kl 07:30 på telefon 8363 men ansvarig
anestesiolog meddelas redan jourtid om patienten bedöms behöva optimering
inför anestesi/kirurgi eller om man vill att patienten ska gå som första patient på
morgonen (så anestesibedömning är klar till morgonen)
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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- Ljungby
Dygnet runt
Ring anestesiavdelningen på telefon 5793 och ansvarig anestesiolog (vardagar kl
07:30 – 16:00 på telefon 5162, övrig tid telefon 5171).

3. Övrigt att tänka på


Elektiva och akuta operationer, dygnet runt, skall föregås av samma
preoperativa rutiner så långt det är möjligt.



Observera att strikt medicinsk prioritering gäller vid val av
bevakningsintervall för akut operation! Övriga önskemål gällande tidpunkt
för operation framförs muntligen vid anmälan till akutsalskoordinatorn.



Komplett patientjournal inkluderande status med undersökning av hjärta,
lungor och blodtryck (blodtryck behövs inte för mindre barn) skall finnas
inför den anestesiologiska bedömningen.



Ifylld hälsodeklaration av patienten (alternativt av anhörig) skall finnas.

Svar på laboratorieprover och, i förekommande fall, EKG samt andra
kompletterande undersökningar enligt PM ”Preoperativa undersökningar inför
operation på anestesikliniken” skall finnas.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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