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Identifiering av patient
Patienter i sluten vård skall vid ankomsten till operationsavdelningen vara försedd
med identitetsband. Före anestesi skall identiteten kontrolleras mot patientens
egna uppgifter, där så är möjligt, i annat fall mot anhörigs uppgifter, samt mot
uppgifter i journalhandlingar. Patienter i öppen vård som skall opereras kan
antingen komma till operationsavdelningen via mottagning/avdelning eller direkt
till operationsavdelningen/dagkirurgiska enheten. I första fallet skall
identitetsband ha anbringats redan innan patienten förs till operationsavdelningen.
Om patienten kommer direkt till operationsavdelningen skall identitetsband
anbringas av sjuksköterska eller undersköterska sedan patientens identitet
kontrollerats. Innan anestesi inleds skall identiteten ånyo kontrolleras av den för
anestesin ansvarige läkaren eller sjuksköterskan.

Märkning av kroppsdel eller organ
 För att förhindra sidoförväxling vid operationer och större
undersökningar på extremitet eller parigt organ skall hudmarkering ske
före premedicinering samt, om patienten är kontaktbar, i samförstånd
med denne.
 Markering ska utföras av operatör eller annan läkare från den opererande
enheten. Om patientens angivna sida inte stämmer med journalanteckning
och operationsanmälan måste kontakt tas med ansvarig operatör.
 Märkningen ska utföras med färg som inte försvinner vid steriltvättning
eller döljs av huddesinfektionsmedelsfärg samt utföras så att tatueringsrisk
inte uppstår vid ingreppet. Om överkänslighet för färgämnet kan befars
skall dock annan form av markering tillämpas, t ex med hudvänlig häfta.
 Vid ändring i operationsschemat måste extra försiktighetsåtgärder vidtas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ansvarsfördelning
 Ansvarig sjuksköterska på
vårdavdelning/akutmottagning/mottagning ansvarar för att rätt
patient och rätta handlingar avsänds till operationsanvdelningen.
 Den som enligt arbetsordningen på operationsavdelningen tar emot
patienten skall kontrollera identitet och operationsmarkering samt
att erforderliga handlingar finns tillgängliga.
 Anestesi får inte påbörjas om erforderliga handlingar eller
föreskriven hudmarkering saknas (såvida inte operatören ger tillstånd
därtill). Den som är ansvarig för instrumenteringen skall försäkra sig om
att rätt kroppsdel förbereds för operation.
 Operatören är huvudansvarig för att ingreppet utförs på rätt patient
och på rätt kroppsdel eller organ.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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