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A. Patienter som ska opereras inom 24 timmar vardagar 
e Ansvarig läkare går igenom aktuella läkemedel och noterar läkemedel som påverkar plane

ringen av operationen (t.ex. Waran, Plavix, Metformin vid behov konsulteras PM för ända
målet). 

e Provtagning samt EKG ska vara uppdaterade, vid behov tas prover och EKG via akuten. 
� Operationsanmälan utfärdas i Orbit. 
li) Ansvarig sköterska p·å akuten ansvarar för att: 
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Uppgifter om längd och vikt samt blodtryck förs in på "T empkurva öppenvård". 
Informerar patienten om rutiner för "fasta" samt duschinstruktioner och lämnar ut 
Descutan. 
Aktuella kontaktuppgifter till patienten finns tillgängliga i journalen. 

Personalen på vårdavdelningen för in längd och vikt i operationsanmälan för 
slutenvårdspatienter och operationsplanerarna för dagkirurgiska patienter. 

Ansvarig läkare rapporterar till ortopedens primärjour 
Avgående primärjour rapporterar fallet vid nästföljande dags morgomapport. Efter godkän
nande av pågående akutoperatör kontaktar avgående primärjour operations-planerare på 
telefonnummer •r inplanering. 

Läkaren anmäler patienten till centraloperation. Operationsplanerare kontaktar patienten och 
meddelar när och var patienten ska infinna sig den aktuella dagen. 

B. Patienter som ska opereras inom 24 timmar helgdagar 
e Ansvarig läkare går igenom aktuella läkemedel och noterar läkemedel som påverkar plane

ringen av operationen (t.ex. Waran, Plavix, Metformin vid behov konsulteras PM för ända
målet). 

0 Provtagning samt EKG ska vara uppdaterade, vid behov tas prover och EKG via akuten. 
e Operationsanmälan utfärdas i Orbit. 
0 Ansvarig sköterska på akuten ansvarar för att: 

Uppgifter om längd och vikt samt blodtryck förs in i "Tempkurva öppenvård". 
Informerar patienten om rutiner för "fasta" samt duschinstruktioner och lämnar ut 
Descutan. 
Aktuella kontaktuppgifter till patienten finns tillgängliga i journalen. 
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