
Godkänt den: 2020-12-29 
Ansvarig: Caroline Sköld 
Gäller för: Ortopedi 

 

Märkning av kroppsdel, delegering - Ortopedi och Postoperativa förberedelseenheten 101E 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-24355 
Version: 2  
Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

 Sidan 1 av 2 

 

 

 

 

Märkning av kroppsdel, delegering - Ortopedi och 
Postoperativa förberedelseenheten 101E 
 

Detta är ett lokalt tillägg till Region Uppsalas dokument Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- 

och sjukvård 

Lokal rutin 
Delegeringen gäller endast höft och knäproteser.  

Personlig delegering till sjuksköterska som arbetar vid Preoperativa avdelning 101E gällande 

markering av kroppsdel och kontroll av hudstatus. Det är frivilligt att ta emot en delegering och den 

som tar emot delegeringen ska anse sig ha reell kompetens för att utföra uppgiften. 

Delegeringen ska ske skriftligt och gäller under högst ett år. Påskriven delegering ska bevaras i tre år. 

Markering av kroppsdel 
Markering av kroppsdel bör ske med penna avsedd för uppgiften, som inte försvinner vid steriltvätt 

eller döljs av färg från huddesinfektionsmedel. Markering ska utföras före premedicineringen. 

Kriterier för att markering av kroppsdel ska kunna utföras. 

1. Det ska finnas en journalanteckning/inskrivningsanteckning där det framgår vilken sida som 

ska markeras samt om det är höft eller knä som är aktuell för operation. 

2. En operationsanmälan ska finnas i Orbit där det framgår vilken sida som ska markeras samt 

om det är höft eller knä som är aktuell för operation.  

3. Patienten redogör för om det är knä eller höft som ska opereras samt vilken sida som ska 

markeras - och att patientens uppgifter överensstämmer med punkt 1 och 2. 

Vid oklarheter av någon av dessa punkter överlåts markering till operatören.  

Vid markering av kroppsdel ska en inspektion av det planerade operationsområdet göras. Vid tex sår, 

eksem eller andra hudproblem ska operatören kontaktas.  

 

Operatören är ytterst ansvarig för att operationen utförs på rätt patient, rätt organ och rätt sida. 

 

Blankett för delegeringsbeslut, se bilaga  
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Delegeringsbeslutet utfärdas av läkare vid Protessektionen. 

Originalet förvaras hos avdelningschef postoperativa förberedelseenheten 101E 
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