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Hantering av benvävnad vid avbrott i frys - 
lokal instruktion Ortopedoperation 
 

Syfte och omfattning 
Att säkerställa att innehållet i benbanksfrysen tas om hand vid ett avbrott. 

Bakgrund 
Frysen är belägen i sänghallen på kirurg- och ortopedoperation, rum 5046. 

Beskrivning 
Vid ett temperaturfall i benfrysen går ett larm till driftcentralen på sjukhuset. Driftcentralens 

beredskapspersonal rycker då ut. Beredskapspersonalen har 45 minuters inställelsetid, även vakterna 

kommer om det behövs. Kan de inte laga frysen där och då flyttas benbanksbenen till Ishotellet, rum 

2003 eller 2004, som ligger i kulvertplan tvärsöver korridoren till ’omklädningsrum för kvinnlig 

operationspersonal’. 

 

Då kirurg- och ortopedoperation sedan 171107 är en låst avdelning måste Drifts beredskapspersonal 

dagtid kontakta gruppchef på kirurg- och ortopedoperation, ank. 19815, eller jourpersonal på samma 

anknytning för att få tillgång till operationsavdelningen. Driftpersonalen behöver även få hjälp med 

att låsa upp frysen, som är försedd med hänglås, samt att flytta de benbanksben som finns i frysen till 

Ishotellet. Kod till frysen finns i på insidan av pärmen på loggboken som i sin tur finns på protes 

skrivbord. 

 

Vi behöver ha tillgång till benbanksbenen under tiden frysen lagas eller ersätts. Skulle ett avbrott ske 

under jourtid och vi i samband med det behöva ben så kontaktar vi Drift ank. 15000. När det sedan 

blir ordinarie arbetstid så kan Lås och ID hjälpa oss med att få kort till rätt rum. 

 

Skulle personalen på kirurg- och ortopedoperation upptäcka ett fel på frysen kontaktas 

Driftcentralen på ank. 15000. 

 

Högsta tillåtna temperaturen på benbanksfrysen är -35 grader. 
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Larmet kommer fr. o m. 2018 testas en gång per år och det ska antecknas i loggboken, som står på 

Protes skrivbord, under flik 5. Ring ank. 14572, Protes telefon alt. ank. 12292, GC op. för att få hjälp 

att hämta loggboken. 

 

Rutin LE, Lasarettet i Enköping, Operation: 

Frysen på Operation i Enköping är placerad i diskrummet utanför sal 6. Vid larm av benfrys på går 

larmet direkt till driften som kontrollerar störningen. Om larmet sker under kvällstid/helg när 

operation är obemannad, kasseras benet.  
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