
 

Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida 

Preoperativ process Torbjörn Espling Gunnar Nordqvist 1 av 2 
Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 

Vårdrutin VARD-5-236 2022-02-15 6.0 

 

Preoperativ inskrivning av planerade 
kirurg- och urologpatienter, Gällivare 

Sjukhus 

Berörda enheter 
Avdelning g7, Gällivare Sjukhus. 

Syfte 
Garantera patientsäkerhet och ett professionellt omhändertagande.  

 

Inskrivning  

 

Förberedelser  

I samband med att patienten sätts upp för operation, utförs förberedelser 

såsom provtagning, EKG och narkosbedömning. 

 

Vid inskrivning kontrollera att följande är gjort/taget: 

 Prover är tagna inom 3 månader före operationen.  Se Riktlinjer för 

preoperativ utredning. 

 EKG på patienter >70 år. Övriga om symtom eller anamnes på 

hjärtsjukdom, hypertoni, diabetes, kronisk lungsjukdom eller 

obesitas. EKG får inte vara äldre än 6 månader förutsatt oförändrat 

tillstånd. 

 Urinstatus, urinodling för urolog-patienter. Vid tecken till UVI, 

kontaktas operatör. 

 Eventuell antibiotika- och/eller trombosprofylax. 

 Blodgruppering och/eller BAS-test är taget enligt rutin.  

 Längd och vikt.   

Se även Preoperativa lokala rutiner   

 

Vid ankomst 

Patienten kommer oftast till avdelningen på operationsdagens morgon.  

 Inskrivande sjuksköterska läser igenom gällande rutin för respektive 

operation/undersökning.  

 Patienten tas emot av sjuksköterska för ankomstsamtal, information 

och skrivs in i VAS genom formulär AN24. 

 Säkerställ att patienten är fastande. Fast föda får intas fram till 6 

timmar före operation. Klar dryck får intas fram till 2 timmar före 

operation. 

 Identifiering. 

 Kontrollera om patienten har duschat (inklusive hårtvätt) hemma, 

kvällen före samt operationsmorgonen. Se rutin Preoperativ 
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duschning och renbäddning av sängar. Om patienten är 

infektionskänslig ska de dubbelduscha med Descutan. Se rutin 

Preoperativ dusch och renbäddning av säng vid implantat och 

infektionskänslig kirurgi 

 Vitalparametrar enligt NEWS. 

 Inskrivning av ansvarig operatör. Läkemedel ordineras i LMB. 

 Riskbedömning på patienter >70 år. Vid bedömda risker görs en 

vårdplan med dokumenterade åtgärder. 

 Registrera i LifeCare om patienten har insatser i hemmet. 

 Visa viktiga utrymmen såsom toalett/dusch och matsal. 

 Visa hur säng och sängpanel fungerar. 

 Informera om att gästinternet finns som är kostnadsfri och trådlös. 

 

Innan patienten ska ned till op. 

 Premedicinering ges enligt ordination i Provisio. 

 Nagellack, smink och smycken skall tas bort innan operation. 

Glasögon och hörapparat får följa med. 

 Märk säng med initialer, födelseår samt klinik/avdelning. 

 Kontroll av sängmiljö. För urologpatienter monteras droppställning 

för spoldropp på sängen.  

 Fyll i checklista i Provisio och signera innan patienten åker ned till 

op. 

 Om patienten är fastande en längre tid ska patienten ha infusion 

enligt generell ordination. 

 Kontrollera att patienten är ritad av ansvarig operatör. 
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