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Checklista operationstekniker, Ortopediska- 
anestesi och operationsavdelningen 

Syfte och omfattning 
Att säkerställa att alla nya medarbetare erhåller förutbestämd information under introduktionen. 

Checklistan ska användas för egenkontroll och då vara utgångspunkt för utvecklingsarbete på klinik‐ 

och förvaltningsnivå.   

Roller och ansvar 
Ansvariga för introduktionen: 

 Starta planeringen enligt checklistan. 

 Gör upp en tidsplan för introduktionen. 

 Se över och prioritera upplägget efter medarbetarens förkunskaper och behov.  

Nyanställd medarbetare: 

 Delta aktivt i din introduktion.  

 Ta eget ansvar för att inhämta den information som krävs för din roll. 

 Boka tid för avstämning med chef/ansvarig för introduktion efter behov. 
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Namn: 
AC/BAC: 
Handledare/mentor &  utbildningsansvarig: 
Introduktion start: Avslut (sign. BAC/AC):  

 

Allmän del / Utbildning Genomgång / signatur ansv & datum 

Förflyttningsteknik   

Hygienrutiner operationsavdelning  

Cosmic, Orbit, MedControl, Weblord  

Katastrofplan  

S-HLR 1 ggr / år  

Larm och kallelsesystem på 
operationsavdelningen 

 

Pingpong: Miljö, Hygien, Brandsäkerhet, 
Strålskydd, Patientsäkerher, Hot och våld, 
Sticksäkerhet 

 

Byte av glödlampor på operationslampor  

Inför akuta situationer ska du ha kännedom om 
akut vändning med vändbord 

 

Förberedelser  

Bädda operationsbord  

Vart finns tillbehör (kuddar, masker, tacrylvadd, 
sidolägesstöd, armbord) i sänghallen 

 

Patientsängar, laddning av luftmadrasser  

Vätskevagnar – rutiner  

Gipsvagn (underhållning – rengöring – 
förberedelse) 

 

Kontroll av madrasser gällande skador (1 
ggr/mån) 

 

Avtorkning av ortopedens förvaringsskåp/hyllor 
i rena-/orena  op-bordsrummet i 70-/100 huset 
(1 ggr/mån) 

 

Administrativt  

Rutiner för beställning av förbrukningsvaror  

Beställa tvätt  

Felanmälan Weblord  

Kamera rutiner hantering av bilder  

Uppdatera bilder i dialog med DRA gällande 
positionering 
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Operationer:  Medverkat / signatur & datum 

Medverkat under operation 
med anestesi/operation 

Fraktur/Trauma - sträckbord  

Rygg – Ländrygg/skolios  

Protes - Höft  

 

Operationsbord  Har viss kunskap om Kan självständigt (sign & 
datum ansv) 

Maquet-
bord 
 

På- och av dockning   

Fjärrkontroll   

Tillbehör och 
begränsningar 

  

Kol-bord 
 

På och av dockning   

Fjärrkontroll   

Tillbehör och 
begränsningar 

  

Positionering Ortopedi   

Fraktur   

Ryggläge fotledsfrakturer (med/utan 
kilkudde/underbenskudde) 

  

Ryggläge bäcken   

Sidoläge (calcaneus/fotledsartrodes)   

”Floppy lateral”   

Sträckbord   

Bukläge   

Bukläge hängande arm   

Knän   

Sida med hängande arm   

Rygg  
(OBS – både med och utan O-arm) 

  

Bukläge (armbord längs med/spec 
armbord) 

  

Bukläge skolios   

Halsrygg främre (Mayfield/hästsko)   

Halsrygg bakre (Mayfield)   

O-arm och positionering   

Hand   

Olika armbord samt spec bord   

Protes   

Sidoläge 
höftprotes 

Standard    

   

Ryggläge knäprotes   

Axel   

Beachchair   

Beachchair på Kolbord   
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