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Syfte och omfattning 
Att tydliggöra arbetsuppgifter för sjuksköterska på dagkirurgens postoperativa enhet. 

Författare 

Maria Tovedal 

 

Förberedelser direkt på morgonen 
 

 Kontrollera sugar och slå på övervakningsskåpen 

 Kontrollera och fyll på postop. vagnen 

 Dra upp Efedrin och Atropin 

 Gå igenom dagens operationsprogram 
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Mottagande av patient 
 

 När patienten kommer från operation kopplas patienten upp på 

övervakningsskåpet.  

 Värmeaggregat kopplas till värmetäcket. 

 Ev. Kopplas syrgas på grimma 

 Lägg in patienten i övervakningssystemen, MetaVision, Orbit och Cosmic 

 Rapportering enligt SBAR 

 Patienten får börja med att dricka klar dryck, sedan kaffe/te och smörgås 

 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%

B6kad/SBAR,%20AnOpIVA.pdf 

(SBAR, AnOpIVA) 

 

Planera hemgång 
 

 Klavikelfrakturer: Träffa fysioteurapeut  

 Underarmsfrakturer: Träffa fysioteurapeut.  

Pat som opererats av handkirurger behöver inte träffa fysioteurapeut innan 

hemgång 

 Armbågsfrakturer: Träffa fysioteurapeut  

 Knäoperationer: Skicka med kryckor och isförband med extra fryspåsar 

Korsband och mikrofrakturering ska träffa fysioteurapeut 

 Fotoperationer: Skicka med kryckor och ortossko. Ibland behövs recept på 

Klexane 

 Patient som får gips ska informeras och få informationsblanketten “Råd till 

patienter som har Gips/ aircast”. Pat bokar själv tid till gipsmottagningen för 

gipsbyte/ borttagande 

 

 Innan hemgång och efter operationen ska patienten ha kissat  

 Inneliggande patient ska också kissa och kontrolleras med bladder innan de 

får gå till vårdavdelning 
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https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut

%C3%B6kad/Miktionsproblem%20vid%20hemg%C3%A5ng%20fr%C3%A5n

%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf 

 (Miktionsproblem vid hemgång från den Dagkirurgiska enheten 

ortopedoperation) 

 

Utskrivningssamtal med kirurg innan hemgång 
 

Innan patienten går hem ska hen prata med kirurg  

Det finns utskrivningsbroschyr för ortoped, hand och urologi. I den fylls i vad som 

sagts och som kan vara en påminnelse för patienten efteråt. 

Innan patienten går hem går ssk igenom broschyren med patienten och påminner om 

vad som sagts och var patienten kan vända sig med frågor 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%

B6kad/Morfin%20vid%20hemg%C3%A5ng%20fr%C3%A5n%20den%20Dagkirurgisk

a%20enheten%20ortopedoperation.pdf 

 (Morfin vid hemgång från den Dagkirurgiska enheten ortopedoperation) 

 

Innan hemgång ska patienten: 
 

 Ätit och druckit 

 Kissat  

 Ev. träffa fysioteurapeut 

 Utskrivningssamtal med kirurg och sjuksköterska 

 Aktuellt blodsocker om hen har diabetes 

 PVK tas bort  

 Där Klexane är ordinerat instrueras patienten hur hen ska ta sina 

Klexanesprutor 

 Ordnat skjuts hem.  

Går patienten hem via röntgen, bokar personalen på röntgen sjukresa till patienten 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%

B6kad/Utskrivningskriterier%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortope

doperation.pdf 

(Utskrivningskriterier vid den Dagkirurgiska enheten ortopedoperation) 

 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Morfin%20vid%20hemg%C3%A5ng%20fr%C3%A5n%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Morfin%20vid%20hemg%C3%A5ng%20fr%C3%A5n%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Morfin%20vid%20hemg%C3%A5ng%20fr%C3%A5n%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/:w:/s/DocPlusSTYR/EWnJKZVsAX9DpC2CYG0GxloBWtw8DYsUoA3jM3531q2zRQ
https://ltuppsala.sharepoint.com/:w:/s/DocPlusSTYR/EWnJKZVsAX9DpC2CYG0GxloBWtw8DYsUoA3jM3531q2zRQ
https://ltuppsala.sharepoint.com/:w:/s/DocPlusSTYR/EWnJKZVsAX9DpC2CYG0GxloBWtw8DYsUoA3jM3531q2zRQ
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Slutgiltig dokumentation 
 

 Metavision 

Avsluta alla infarter 

Skriv ut patienten 

 Cosmic 

a. Skriv en postoperativ anteckning 
b. Avsluta vårdåtagande 

c. Registrera koder 

d. Ändra status i besökslistan till Utförd 

 Orbit 
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