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Planering vid operationsanmälan
Gäller för: Kvinnokliniken
Tänk på möjlighet för mottagningsoperation vid operationsanmälan. Indikation
för operation på Gynmottagningen är följande;
-

Hysteroskopi för borttagning av polyp/mindre submukösa myom
Hysteroskopi/abrasio för postmenopausal blödning eller övriga olaga
blödningar
Mindre vulvaplastik
Spiralbyte, -insättning, -uttag efter misslyckade försök vid
läkarbesök/spiralmottagningen.
Värmebehandling vid blödningar

Patient som anmäls för operation <2 veckor
(Exceres som inte behöver opereras akut anmäls för operation inom 72 timmar.)
Läkare informerar sjuksköterska/undersköterska på gynmottagningen om att
operationsanmälan är skickad på patienten.
Sjuksköterska/undersköterska ansvarar för att följande provtagningar/kontroller,
uppgifter lämnas innan patienten går från mottagningen.






Blodprovstagning, blodstatus, ev. elstatus, ev. blodgruppering, ev. BAStest*
Blodtryckskontroll
Hälsodeklaration - har patienten Bank-ID ska denna skickas digitalt. Detta
ansvarar Op-koordinator för. Om patienten ej har Bank-ID ska
hälsodeklarationen fyllas i på plats.
Hos patienten som är över 60 år eller har blodtrycksmedicinering ska det
skickas remiss för EKG i Cosmic. Ett EKG bedöms vara giltigt i 6
månader före operationsdagen. Patienten går sedan till klinisk fysiologi för
att ta EKG.

Hälsodeklaration i pappersform lämnas till sekreterare för inskanning alternativt
direkt till Dagkirurgiska enheten.
*Kontroll av BAS-test/blodgruppering inför operation, vänligen se
”Blodgruppering/BAS-test inför operation”.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Patient som anmäls för operation >2 veckor
Läkare informerar sjuksköterska/undersköterska på gynmottagningen om att
operationsanmälan är skickad på patienten.


Sjuksköterska/undersköterska kontrollerar att tillräckliga uppgifter finns.
Till hjälp används arbetsmaterial ”Inför operation”.
Ifylld blankett ”Inför operation” lämnas sedan till operationskoordinator.



Operationsanmälan inkommer till Op-koordinatorn som ansvarar för
planering samt bokning av eventuell inskrivningsdag och operationsdag.
Detta utförs i Cambio Cosmic, tidbok för inskrivningsmottagning samt i
operationsprogram.



Vid behov av operationsplanering tar Op-koordinatorn kontakt med läkare
som ansvarar för operationsverksamheten.



Vid behov av tobaksavvänjning inför operation – remiss skickas till
Tobaksavvänjningen Växjö/Ljungby.



Op-koordinatorn skriver provtagningsunderlag för el- och blodstatus samt
blodgrupperingsremiss.



Op-koordinatorn ansvarar för att skicka ut digital hälsodeklaration till
patienter som har Bank-ID.



Tid för provtagning anges på informationsformulär till max 14 dagar före
operation. Provtagning hänvisas till vårdcentralen alternativt Kliniskt
kemiska laboratoriet. Om BAS-test behövs kan det tas på gynavdelning 8
vid inskrivningsbesöket eller på själva operationsdagen.



Op-koordinatorn tar om möjligt kontakt med patienten per telefon för
bokning av inskrivningsbesök samt operationsdag. Kallelse skickas alltid till
patienten.



Preoperativ information skickas hem till patienten med följande uppgifter;

-

Blodprovstagning, EKG*, blodtryckskontroll
Ev. Hälsodeklaration om patienten inte har Bank-ID.
Anhöriguppgifter
Informationsblad ”Råd till dig som ska opereras”
MRSA-information
Enkät ”Gyn op.reg” beroende på typ av operation

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-02-22
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*Om patienten är över 60 år eller har blodtrycksmedicinering ska aktuellt
EKG finnas. EKG ska inte vara äldre än 6 månader vid operationsdagen.
För riktlinjer kring inskrivningsbesök se följande PM; Inskrivning inför operation

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-02-22
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