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Fotoperation - poliklinisk - LE 

Syfte och omfattning 
Små framfotsingrepp i lokalbedövning på kirurgmottagningen Lasarettet i Enköping. 

Checklista för inblandad personal såsom sjuksköterska, undersköterska samt läkare.  

Bakgrund 
Att kunna göra i distal blockad mindre ingrepp såsom böjsenetenotomier på tår 2-5, 

paronyki, mindre ganglier eller hudförändringar på framfot.  

Beskrivning 
Patienten kallas till mottagningsbesök om 40 min för ingreppet. Ska ej köra bil till och 

från besöket. Informeras vid kallelse om tvättrutin nedre extremitet med Descutan, 

och rena strumpor efter denna tvätt. 

Ev utsättning av blodförtunnande innan ingreppet dokumenteras av läkare vid 1a 

mottagningsbesöket. 

Plats: sal 3 på kirurgmottagningen, där det finns operationslampa.   

Personal: operatör plus 1 assistent.  

Steriltvätt av foten och klädning med grön duk/hålduk.  

Material 
 Klorhexidin 5mg/ml 

 Tvättset, tork  

 Narop 5mg/ml, 10 ml sprutor, 27G nål (grå, 4cm lång) för blockaden.  

 Litet op-set bestående av skalpell, pincett, peang, sax, nålförare, slev för könig 

 Suturer etilon 3.0 

 Bomullskompresser, jelonet/alt mepilex transfer 

 Steril vadd, steril elastisk linda, 6cm, tejp.  

 Suturer tas hos distriktssköterska 

 Den gröna lappen från op/UVA används som patientinfo efter utfärdat 

ingrepp/poliklinisk operation.  
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Roller och ansvar 
Ansvarig läkare 

 Diktera bokningsinformation i samband med 1:a besöket.  

 Ansvarig för genomförande av ingreppet inkl lokalblockad, steriltvätt och 

klädning av operationsområde, samt planering av uppföljning.  

Sjuksköterska/undersköterska 

 Placera patienten, duka instrument och övr utrustning, städa efter ingreppet., 

fylla på förråden 

Dokumenthistorik 
Författare Anneli Shams Karlsson överläkare ortopedi. 

Datum 2021-09-30 
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Fotoperation pre-, peri- och postoperativt - LE 
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