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Ortopedkonsulter - checklista per sektion 

Syfte och omfattning 
Tydlig rutin för varje sektions konsultverksamhet inom ortopedi 

 Beskrivning Ryggkonsult/Ryggdagbakjour (RDBJ) 

o Operera akuta ryggpatienter om inte akutoperatör finns schemalagd eller är tillgänglig. 
o Vara stöd till Lilla T vad gäller utlokaliserade ryggpatienter. 
o Tömma ryggkonsultmappen på ortopedmottagningen dagligen. 
o Dokumentera alla konsultationer i journalen. 
o Skriva remiss för eftergranskning av alla röntgenbilder som länkats från andra sjukhus. 
o Innan regionpatient lovas hit ska samordning ske med:  

 Operationschef  

 Platskoordinator, telefon 16424  

 Programansvarig anestesiolog, telefon 13110  
o Meddela tilltänkt operatör om man själv inte skall operera patienten.  
o Aldrig planera patienter på IVA i regionen till vår avdelning. 

Beskrivning Traumakonsult 

Lilla T: 

o Ronda utlokaliserade patienter före klockan 11 
o Dokumentera alla konsultationer i journalen  
o Skriv remiss för eftergranskning av nödvändiga röntgenbilder 

              Stora T: 

o Dokumentera alla konsultationer i journalen  
o Skriv remiss för eftergranskning av röntgenbilder som länkats  
o Innan regionpatient lovas hit ska samordning ske med:  

 Operationschef  

 Platskoordinator, telefon 16424  

 Journalkopior för narkosbedömning faxas till ortopedmottagningen 018-611 44 62 
o Meddela tilltänkt operatör om du själv inte ska operera  
o Planera aldrig patienter på IVA i regionen till vår avdelning  
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Beskrivning Diabetesfotkonsult 

o Diabetesfotkonsulten är tillgänglig vardagar 08.00-16.30 och svarar på interna och externa 

förfrågningar om patienter som har diabetes och sår på fötterna.  

I Medinet anges vem som är dagens konsult. 

Beskrivning Handkonsult 

Dagbakjour: 

o Ronda inneliggande patienter 
o Bedöma elektroniska/pappersremisser 
o Gå på konsultationer och dokumentera i journalen 

Dagjour: 

o Dagjouren på hand tar hand om alla akuta handpatienter, inklusive akuta återbesök. 
o Dagjouren bistår också vid sköterskemottagningen.  
o Dagjouren är på sjukhuset vardagar kl 8 - 16, övrig tid i beredskap.  
o Vid stort handtrauma eller när handtraumat är del av ett multitrauma bedöms patienten på 

akutmottagningen. 
o Svarar på telefonsökningar och dokumentera i journalen 

 
o Innan regionpatient lovas hit ska samordning ske med:  

 Operationschef  

 Platskoordinator, telefon 16424  

 Programansvarig anestesiolog, telefon 13110  
o Meddela tilltänkt operatör om du själv inte ska operera  
o Planera aldrig patienter på IVA i regionen till vår avdelning  

Beskrivning Skuldra-/knäkonsult 

o Töm konsultmapp på ortopedmottagningen  
o Dokumentera alla konsultationer i journalen  
o Skriv remiss för eftergranskning av alla röntgenbilder som länkats  

Beskrivning Proteskonsult 

o Ronda utlokaliserade patienter före klockan 11.  
o Töm konsultmappar på ortopedmottagningen  
o Dokumentera alla konsultationer i journalen 
o Snabba högprioriterade besök ti + to eftermiddag 
o Skriv remiss för eftergranskning av alla röntgenbilder som länkats  
o Innan regionpatient lovas hit ska samordning ske med:  
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 Operationschef  

 Platskoordinator, telefon 16424  

 Programansvarig anestesiolog, telefon 13110  
o Meddela tilltänkt operatör om du själv inte ska operera  
o Planera aldrig patienter på IVA i regionen till vår avdelning  

Beskrivning Barnkonsult  
o Dagjour:  
o Ronda inneliggande patienter  
o Ronda ryggpatienter (skolios) på BIVA/IVA  
o Skriva in patienter på avdelningen  
o Gå på konsultationer och dokumentera i journalen   
o Svara på interna och externa telefonsökningar och dokumentera i journalen  
o Reponera jourfall som kräver lustgassedering  
o Jourmottagning med akuta återbesök mån-tors kl 13 - 15 och fredag 09 - 12  
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