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Fylls i av operatör 

Kateter i urinblåsan under vårdtiden 
 Inte aktuellt   Det är viktigt att du dricker mycket det närmaste dagarna. 

Sjukskrivning  
 Inte aktuellt  Du blir sjukskriven i ………. veckor 

Sjukintyg 

 Inte aktuellt  Lämnat  Skickas hem  Skickas elektroniskt till Försäkringskassan 

Återbesök 
 Vid behov   Återbesök till sjukgymnast sker om ……………… Kallelse skickas hem till dig. 

 Annat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Läkemedel att använda vid smärta 
Se instruktionerna på förpackningen hur du ska ta dessa. …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Läkemedel för att undvika förstoppning 
Dryck hjälper till att hålla igång magen. 

 Inte aktuellt 

 Recept finns på medicin mot förstoppning……………………………………………………………………………… vid 

utskrivning att hämta på apoteket. Se instruktionerna på receptet hur du ska ta dessa. Vid behov 

finns andra receptfria läkemedel att köpa på apoteket. 

Läkemedel för att förhindra blodpropp 
 Inte aktuellt 

 Recept finns på blodförtunnande ……………………………………………………………………………… att hämta på 

apoteket. Se instruktionerna på receptet hur du ska ta dessa. 

Läkemedel mot infektion 
 Inte aktuellt 

 Recept finns på antibiotika ……………………………………………………………………………… att hämta på 

apoteket. Se instruktionerna på receptet hur du ska ta dessa. 

Läkemedel som du ska göra uppehåll med efter operationen 
 Inte aktuellt 

 Du ska nu göra uppehåll med följande medicin: (Ange namn, styrka och antal dagar uppehållet gäller). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Läkemedel övrigt att tänka på  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Övrigt  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 
 

Datum  Läkare 

 

Fylls i av kirurgavdelningens koordinator 

Ditt operationssår är slutet med agraffer 
 Borttagning av agraffer 3 veckor efter operationsdagen. Du ringer själv och bokar tid på valfri 

vårdcentral. Ta med remissen som du får vid utskrivningen från kirurgavdelningen Lasarettet i 

Enköping.  

 Du kommer att bli kallad för agraffborttagning 3 veckor efter operationsdagen, till  

 Kirurgmottagningen Lasarettet i Enköping 

 Ortopedmottagningen Akademiska sjukhuset 

Sårvård 
Förbandet är vattentätt och ska inte bytas i samband med dusch. Om du får feber, såret ser infekterat ut, 

värker, vätskar, blir värmeökat, rött och svullet, ta kontakt med  

 Kirurgmottagningen, Lasarettet i Enköping, 0171 - 41 81 20 

 Ortopedmottagningen, Akademiska sjukhuset, 018 - 611 44 59  

 Valfri vårdcentral 

Kontaktinformation  
Informationen som du nu fått i detta dokument kommer du även framöver att hitta genom att logga in på 

1177 Vårdguidens e-tjänster på nätet: www.1177.se eller via appen 1177 Vårdguiden/journalen. Där kan 

du också vid behov kontakta sjukvården och få rådgivning, beställa tid, av- och omboka tid och förnya 

recept.  

Du kan även dagtid, måndag till fredag, kontakta: 
  Kirurgmottagningen, Lasarettet i Enköping, 0171 - 41 81 20 Välj val 1 Ortopedi - Rådgivning 
 Ortopedmottagningen, Akademiska sjukhuset, 018 - 611 44 59   

Vid feber, frossa och andra komplikationer till din operation ska du snarast möjligt kontakta 

kirurgmottagningen på Lasarettet i Enköping. När kirurgmottagningen är stängd ringer du 1177 eller vid 

akuta ärenden 112. 

http://www.1177.se/
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