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Operation på mottagningen 

 

Berörda enheter 

Gynmottagningen Sunderby sjukhus.  Region Norrbotten 

Syfte 

Enhetlig, patientsäker handläggning 

Indikation för mottagningsoperationer 

Mindre gynekologiska operationer med maximal operationstid 30 minuter 

och ringa förväntad blödningsmängd, tex hysteroskopi med resektion av 

polyp, lokalisation av spiralläge, diagnostisk hysteroskopi (se vårdrutin 

Hysteroskopi), Bulkamidinjektioner, resektion av mindre vulvaförändring.   

Ingen ASA-klassgräns men patienten skall kunna kommunicera med perso-

nalen och kunna ligga stilla under ingreppet.  

Operationsanmälan och kallelse 

Läkaren kryssar för rutan ”Mottagningsoperation” i Vårdtillfällesplaneringen 

och lämnar den till undersköterskorna på gynmottagningen.  Preoperativ 

provtagning, och ev peroperativ medicinering ordineras av anmälande lä-

kare. 

Undersköterskorna på gynmottagningen ansvarar för väntelistan och kallelse 

till mottagningsoperationsenheten på Sunderby sjukhus. En timme per pati-

ent. 

Patienten behöver ej vara fastande, om ej anmälande läkare uttryckligen 

ordinerat detta.  

Mottagningshysteroskopi 

Premedicinering och förberedelser 

1g paracetamol och 400 mg ibuprofen per oralt 1-2 timmar preoperativt. Vid 

allergi ordineras lämpligt preparat av operatör.  

Cytotec 0,2 mg, 2 st vagialt 1-2 timmar preoperativt.  

Premenopausala kvinnor förbehandlas med gestagen inför hysteroskopi, se 

rutin Hysteroskopi. 

Graviditetstest (urinprov) tas operationsdagen på fertila kvinnor. 

Peroperativt förlopp 

Gynläge.  

Bedövning: PCB med Ropivacain 5mg/ml totalt 20 ml. Avvakta 5 minuter.  

Tvätta ytligt med Descutan.   

Grön operationsduk under patientens nederdel. 

Operationsstapel inställd på Hysteroskopprogrammet (Tryck 80 mmHg, 
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sugtryck 140 ml/min).  

Koppla ihop instrumentet. Spola igenom slangarna innan ingreppet påbörjas 

så att eventuella luftbubblor försvinner. Vid svårighet att komma in i kanalen 

kan tycket tillfälligt ökas upp vid införandet. 

Avsluta med att sänka trycket till 40, för att identifiera eventuell större blöd-

ning.  

Utrustning 

Ropivacain 5mg/ml, 10 ml spruta, grön kanyl 

Grön operationsduk 

Hysteroskop 6 mm, slang, stapel, shawerslynga, spolvätska (rumsvarm 

Natriumklorid 9mg/ml, 1000ml) och spolslang. 

Spekulum och depressor 

Schröder tänger 2 stycken, hegarstift 4-7, sondmått skall finnas tillgängligt 

på rummet.  

 

Övervakning med puls, POX, blodtryck behövs ej vid okomplicerad hystero-

skopi. Ordineras av operatören vid behov.  

Rapifen (alfentanil) 12,5mg/ml 1ml ampull samt antidoten Naloxon 0,4 

mg/ml skall finnas tillgängligt på mottagningen. Om Rapifen används skall 

patienten övervakas enligt särskild rutin (Rapifen (Alfentanil) - övervakning 

av patienter som injicerats intravenöst (nll.se) 

 

Postoperativt 

Efter okomplicerat ingrepp kan patienten gå hem direkt, utan observation. 

Operatören ordinerar övervakning om denne anser att det behövs.  

 

Gyopregistret  

Om något tas bort, t.ex. polypexstirpation eller om endometriedestruktion 

med Novasure utförs skall ingreppet registreras i gynopregistret och operat-

ionsanteckning kopieras till VAS. Om endast diagnostiskt ingrepp utförs 

dikteras vanlig operationsanteckning i VAS.  

 

 

 

 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/%c3%85tg%c3%a4rd/ATC/Rapifen%20%c3%b6vervakning%20av%20patienter%20som%20injicerats%20intraven%c3%b6st.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/%c3%85tg%c3%a4rd/ATC/Rapifen%20%c3%b6vervakning%20av%20patienter%20som%20injicerats%20intraven%c3%b6st.pdf

