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Sectio, planerat
Gäller för: Förlossningsavdelningen
Indikationer




Patienter med förlossningsrädsla som önskar diskussion om planerat
kejsarsnitt får tid hos obstetriker från Auroragruppen i samråd med MVCbarnmorska. Ofta är det lämpligt att ordna kontakt med
Aurorabarnmorska i första hand och därefter med läkare. När i
graviditeten läkarkontakten sker beror av situationen, i okomplicerade fall
så sent att man även kan planera sectiodatum (läkarschema ska finnas
klart).
Patienter som behöver förlossningsplanering på grund av tidigare eller
aktuella komplikationer får läkartid vid 34-36 v enligt Riktlinjer för MVC.
Om sectio bedöms vara bästa förlossningssätt planeras operationsdatum.

Operationsplanering








Vid datumplanering – kontrollera BPU, om detta saknas kontrollera
övriga ultraljud, IVF-ET, SM och eventuellt andra uppgifter från
patienten. Planera op cirka 7 dagar före BP om ej särskilda skäl för annat.
Ring op-koordinator telefonnr 8496 (måndag-torsdag) och avtala
operationsdag och operatör (vanligen Förlossnings-dr). Eventuell
sterilisering anmäls också.
Op-koordinator bokar tid (cirka kl 10:00) i Förlossningavd tidbok för
provtagning. Notera i kommentarsrutan "provtagning inför sectio",
sectioindikation och eventuell annan samtidig operation, exempelvis
sterilisering. Avtala och anteckna om annan operatör än förlossningsjour.
Koordinator bokar också op-dagen i Förlossningens tidbok. Kallelse
(planerat kejsarsnitt) med information kan skrivas ut till patienten när tid
är bokad.
OBS - om patienten inkommer och opereras före planerad tid lämnas
information till sekreterare på BB som avbokar op-tiden så snart som
möjligt (för att op-poäng ska kunna användas för annan op).

Operationspoäng finns ej tillgängliga
då planering ej kunnat göras tillräckligt långt i förväg
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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När det inte finns poäng – kontrollera lämplig dag enligt BP och antal
redan planerade snitt (helst inte >2 samma dag och inte >1 akutanmält).
Vi ”anmäler op på akutsal” telefon 8363 redan när vi planerar opdag – alltså även upp till 2-3 veckor innan för att op-avd ska kunna göra
så bra planering som möjligt.
Boka tid för ”provtagning inför sectio” i Förlossningsavd tidbok som
vid elektivt sectio. Skriv akutanmälan i kommentarsrutan och kontollera
med Anestesi/op-avd att detta fungerat när patienten kommer. Boka
också op-dagen i tidboken enligt ovan (högerklicka, notering, fyll i
”persondata, sectio”).
Skriv ut kallelse för provtagning till patienten.
OBS! denna planering görs ej av op-koordinator utan av läkare som
planerar (efter kontakt med koordinator för att få information att poäng ej
finns och antal tidigare planerade sectio den dagen).
Informera patienten att det gäller en akutanmäld op – kan bli väntetid.

Provtagning inför operation





Förlossningsläkare svarar för journalanteckning, ställningstagande till
antibiotika och trombosrofylax, läkemedelsjournal i Cambio Cosmic,
anestesijournal och avisering av barnläkare.
Barnmorska ansvarar för övriga åtgärder enligt checklista.
Anestesiläkare och patient planerar för anestesi.

Operationsdagens morgon
Kontrollera barnets läge med ultraljud innan patienten körs upp till operation.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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