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Operationsbeslut i samråd mellan 
Aleris Uppsala Närakut och 
Akademiska sjukhuset 
 

Syfte och omfattning 
Rutin för operationsbeslut i samråd mellan Aleris Uppsala Närakut och Akademiska 

sjukhuset. 

Bakgrund 
En förutsättning för att operation ska kunna genomföras för patienter som 

operationsanmäls via ortoped på Aleris Uppsala Närakut (Närakuten) är att EKG och 

prover tas enligt gällande rutin samt att patienten informeras om planeringen.  

Olika professioner har ansvar för olika delar i planeringen enligt nedan.  

EKG, preoperativ riktlinje, AnOp.pdf (sharepoint.com) 

Beskrivning 
I samband med att en patient ska sättas upp på väntelistan för operation på Akademiska 

sjukhuset efter besök på Närakuten gäller följande: 

- Ortoped på Närakuten: 

o Beslutar om operation ska ske i samråd med ortopedjour på Akademiska 

o Informerar patienten om beslutet 

o Ger informationsblad om prover och eventuellt EKG 

- Ortopedjour på Akademiska 

o Skriver operationsanmälan i Orbit 

o Messenger till operationskoordinator att patienten satts upp för operation 

- Operationskoordinator Akademiska 

o Kontrollera att operationsanmälan är gjord 

o Beställer blodprover och skriver vid behov remiss för EKG.  

o Säkerställer att prover samt eventuellt EKG finns innan operation  

o Ringer upp patienten och meddelar om när operation skall ske.  

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/EKG,%20preoperativ%20riktlinje,%20AnOp.pdf
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I de fall operation inte kan beslutas innan patientens bilder skyltats på röntgenronden, 

Akademiska sjukhuset, gäller följande: 

- Ortoped på Närakuten: 

o Efter samråd med ortopedjour på Akademiska informeras patienten om att 

Akademiska kommer höra av sig om beslut kring eventuell operation.  

o Ger informationsblad om prover och eventuellt EKG till patienten. 

- Ortopedjour på Akademiska 

o Ansvarar för att det tas beslut om operation eller ingen operation. 

o Informerar patienten via telefon om vad som är beslutat. 

o Skriver operationsanmälan i Orbit. 

o Messenger till operationskoordinator att patienten satts upp för operation. 

- Operationskoordinator Akademiska 

o Kontrollerar att operationsanmälan är gjord. 

o Beställer blodprover och skriver vid behov remiss för EKG.  

o Säkerställer att prover samt eventuellt EKG finns innan operation.  

o Ringer upp patienten och meddelar om tidpunkt för operation.  

Roller och ansvar 
Beskrivning av ansvar och befogenheter för denna rutin, se ovan 

Dokumenthistorik 
Ny rutin 

Författare  

George Foo 

Datum 2021-05-12 
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      Bilaga 1, 2021-05-04 

 

 

INFÖR DIN KOMMANDE OPERATION: 

 Nästkommande vardag behöver du gå till din vårdcentral  

 för att ta blodprover samt EKG. 

 

- Vill du i stället ta blodprov på Akademiska Sjukhuset ligger 

Provtagningen i ingång 70 på bottenvåningen. Se 

Provtagningens hemsida på Akademiska sjukhuset för aktuella 

öppettider. 

 

- EKG kan du även ta på Klinisk fysiologiska mottagningen, 

Akademiska sjukhuset. ingång 35, 1 trappa. Se kliniska 

fysiologiska mottagningens hemsida på Akademiska sjukhuset 

för aktuella öppettider.  

 

 Inför operationen behöver du duscha i Descutan, detta går  

 att köpa på apoteket och är receptfritt. 

 

 Första natten efter operation måste du ha en vuxen, över  

 18 år, hemma hos dig. Det här är ett krav från narkosläkarna. 

 

Du kommer bli kontaktad av operationskoordinator per telefon. Har du 

frågor angående din operation eller behöver lämna information ring, 

018-617 44 88 eller skriv ett meddelande till ortopedmottagningen via 

1177.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Operationskoordinatorerna på ortopedmottagningen, Akademiska 

sjukhuset, Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi 
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