
 
Godkänt den: 2020-12-01 

Ansvarig: Eva Ahlgren 

Gäller för: Dagkirurgiska operationsavdelningens 
personal 

 
 

 

Arbetsbeskrivning, sjuksköterska preop, dagkirurgi, ortopedi 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-25927 
Version: 2  
Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

 Sidan 1 av 4 

 

Arbetsbeskrivning, sjuksköterska 
preop, dagkirurgi, ortopedi 
 

Innehåll 
Arbetsbeskrivning, sjuksköterska preop, dagkirurgi, ortopedi ..................................... 1 

Syfte och omfattning ................................................................................................ 1 

Mottagande av patient ............................................................................................. 1 

Patientomvårdnad ................................................................................................... 2 

Kontroller .............................................................................................................. 2 

Eftermiddagsarbete .............................................................................................. 3 

 

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

Författare 

Maria Tovedal 

 

Mottagande av patient 
 Kontrollera patientens legitimation mot Orbit och Cosmic 

 Dokumentera i Orbit “Ankomst preopenhet” 

 Dokumentera i Cosmic. Ändra status i besökslistan till “Anlänt” 

 Fakturera patienten genom att välja Vårdkontakt/ efter registrering i 

Cosmic 

 

 

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

%C3%B6kad/Preoperativ%20bed%C3%B6mning%20handl%C3%A4ggning%

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

 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Preoperativ%20bed%C3%B6mning%20handl%C3%A4ggning%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Preoperativ%20bed%C3%B6mning%20handl%C3%A4ggning%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Preoperativ%20bed%C3%B6mning%20handl%C3%A4ggning%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
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(Preoperativ bedömning, handläggning vid den Dagkirurgiska enheten, 

ortopedoperation) 

 

 

 

 

 

 

Patientomvårdnad 
 

 Patienten får byta om till patientkläder och låsa in sina kläder och 

värdesaker i ett patientskåp 

 Nyckeln till patientens skåp följer med journalen  

 Sök anestesiläkare och kirurg 

 Status i Cosmic ändras till “Pågående” 

 

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

B6kad/Omh%C3%A4ndertagande%20av%20patienttillh%C3%B6righeter%20vid%20

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

(Omhändertagande av patienttillhörigheter vid den Dagkirurgiska enheten, 

ortopedoperation) 

 

Kontroller  
 Id-kontroll, signerat armband påsätts 

 Fasta 

 Preoperativ dusch enligt föreskrift 

 Handkirurgpatient utan gips ska tvätta handen med Descutansvamp i 6 

minuter 

 Planera hemgång, kontrollera att patienten har någon annan vuxen hos sig 

under kvällen och natten 

 Premedicinering enligt ordination i Cosmic 

 

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

B6kad/Premedicinering%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedop

eration.pdf 

(Premedicinering vid den Dagkirurgiska enheten ortopedoperation) 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Omh%C3%A4ndertagande%20av%20patienttillh%C3%B6righeter%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Omh%C3%A4ndertagande%20av%20patienttillh%C3%B6righeter%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Omh%C3%A4ndertagande%20av%20patienttillh%C3%B6righeter%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Premedicinering%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Premedicinering%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Premedicinering%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
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https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%

B6kad/Preoperativ%20fasta%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortop

edoperation.pdf 

(Preoperativ fasta vid den Dagkirurgiska enheten, ortopedoperation) 

 

 

 

Innan patient placeras i väntrummet på operation ska dessa kriterier vara 

uppfyllda 
 Id märkt 

 Ritad av kirurg 

 Pratat med narkosläkare om inget annat anges 

 Nykissad 

 Aktuellt B-glukos på diabetespatienterna 

Journalen lämnas i tidningsstället på Pulpeten 

Är det något som behöver poängteras rapporteras det muntligt till personalen på 

operationssalen 

 

Pat som ska få regional blockad preoperativt 
Förbereds på samma sätt som de andra patienterna 

 Patienten placeras på plats 1, postop och övervakning kopplas. 

 Eventuellt syrgas med syrgasgrimma 

 PVK  narkosläkare och kirurg söks 

 Sök anestesiläkare och kirurg 

Status ändras i Orbit till “Patienttid start”. Lägg in i MetaVision 

Dokumentation i Cosmic; vårdåtagande och anteckning 

Arbete på preop mellan patienterna 
 Britsarna torkas av med Ytdesinfektion och britsskydd byts  

 Kommunikation med programansvarig 

 

Eftermiddagsarbete 
 Påfyllnad av patientskjortor, britslakan, skoskydd, mössor, plastrockar, sprit 

 Kontroll av narkotikaklassade läkemedel 

 Rengör väntrummet med Ytdesinfektion 

 Rengöring med Ytdesinfektion och påfyllnad av ”stickvagn 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Preoperativ%20fasta%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Preoperativ%20fasta%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Preoperativ%20fasta%20vid%20den%20Dagkirurgiska%20enheten%20ortopedoperation.pdf
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 Genomgång av morgondagens operationer och skriv ut operationsprogram 

 Lägg mapparna i respektive låda på expeditionen 
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