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Omläggning av operationssår 
verksamhetsområde ortopedi 
 

 

Inspektion av operationsförbandet görs av ansvarig sjuksköterska var gång hon/han påbörjar sitt 
arbetspass och därefter vid behov. Torra, oretade och icke läckande bandage ska lämnas orörda. 
Omläggning av operationssåret sker enligt följande: 
 

Läckage av operationsförband på natten operationsdagen: 

Förstärkning av operationsförbandet med ABS-förband. 

Mättat, stelt förband som förhindrar mobilisering 

Omläggning enligt steril rutin 

Läckande förband 

Omläggning av operationssåret görs enligt steril rutin 

Misstänkt infektion 

Omläggning sker i samband med att läkaren tittar på såret. Steril rutin används och sårodling tas i 

samband med detta efter läkarordination 

Omläggningsmetoder 
 
Omläggning enligt ren rutin 
Information finns i vårdhandboken. 

Omläggning enligt steril ruin 
I samband med steril omläggning bör två personal medverka, en person (personal 1) som gör själva 
omläggningen och den andra (personal 2) som assisterar. I samband med operation ska basala hygienregler 
och klädregler följas. Under omläggningen använda sterila instrument, sterila handskar, sterilt förband och 
sterila lösningar. 
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Utanför patientsalen: 
Desinficera omläggningsvagnen, vid behov rengör den innan. 

Plocka fram och lägg upp materialet som skall användas på vagnen. OBS: Öppna inte förpackningarna 
ännu. Tvätta och desinficera händer och sprita händer och ta på plastförkläde 

 
Inne på salen: 
Ta med omläggningsvagnen in till patienten och informera patienten om vad som ska ske. 
Personal 1 och 2 har nu desinficerat sina underarmar och händer och bär förkläde. 
Personal 1 tar på plasthandskar och tar bort de gamla förbandet och kasserar detta samt de använda 
handskarna och desinficeras händer och underarmar 
Undertiden sterildukar personal 2 upp för omläggningen på omläggningsvagnen. Personal 1 tar sterila 
handskar och rengöra såret med sterilt koksalt och sterila kompresser Byt handskar. Torka försiktigt den 
omgivande huden torr med sterila kompresser och applicera det nya sterila förbandet. 

 


	Omläggningsmetoder

