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Inskrivning inför operation
Faktaägare:




Läkare och patient beslutar om åtgärd och tid för operation inom 2
månader. Läkare kontaktar joursköterska för
provtagning/blodtryckskontroll inför operationen.
Steg 1 (våren): Op-anmälan läggs till op-koordinator som planerar/bokar
inskrivningsdag samt operationsdag.
Detta görs i tidbok CC: Inskrivningsmottagning (libero anges i tidboken)
10:00+10:30 samt i operationsprogram.
Op-planering varje vecka i samråd med Magnus.
Steg 2 (hösten): Op-koordinator kontaktas som bokar tid för
inskrivningsbesök och operationsdag.
Detta görs i tidbok CC: Inskrivningsmottagning (libero anges i tidboken)
10:00+10:30 samt i operationsprogram.








Op-koordinator skriver provtagningsunderlag för el- och blodstatus samt
blodgrupperingsremiss.
Tid för provtagning anges på informationsformulär till max 14 dagar före
operation och fram till inskrivningsbesöket. Provtagning sker på Kliniskt
kemiska laboratoriet alternativt vårdcentral (bastest görs på avd 8
operationsdagendagen).
Preoperativ information skickas hem till patienten:
- blodprover + provtagningsunderlag, EKG, blodtryck, röntgen
- anhöriguppgifter
- enkät inför inskrivning
- råd till dig ska opereras
- MRSA-information
Tobaksavvänjare – remiss skickas till tobaksavvänjare:
Folkhälsoavdelningen, Helene Köhler.
Ev. konsultationer.

Inskrivningsbesök 1 vecka (4-10 dagar) före operationsdag,
max 2 patienter/dag måndag-torsdag
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Inskrivning inför operation

(3 patienter vid enstaka dagar planeras till 09:30)


Pat anmäler sig i receptionen.
Eventuell blodprovtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet (08:00).



Lokal
Läkare (libero): rum 8. Ultraljudsapparat – tas upp på morgonen från
avdelningen.








Sjuksköterska: samtalsrummen på gynmottagningen.
Samtal med läkare (ev. 09:30, 10:00 och 10:30):
- Patient med prolaps, inkontinens, hysterektomi - fyll i
anamnes/statusformulär i Gynop-register (se ikon).
- Övriga patienter dikteras inskrivningsanteckning.
- Uppdatera läkemedelslista och skriv in ordinerade läkemedel.
- Anestesijournal.
Samtal med sjuksköterska (ev. 10:00, 10:30 och 11.00). Information om:
- Ankomstsamtal.
- Information om vården på avd 8.
- Matkort.
- Skicka med läkemedel som läkare ordinerat.
Sjuksköterska från avd 8 ansvarar för besöket samt blodtryckstagning. Ev.
”efterarbete” kan utföras på avd 8 under eftermiddagen.
Samtal med narkosläkare fr.o.m. kl 11:30 (börjar med patient som ska till
sjukgymnast).
Sjukgymnastinformation till laparotomier, kl 11:45
(sekreterare skriver ut op-program + inskrivningmottagning).

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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