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Rutiner vid beställning av implantat, Kirurg- och 
Ortopedoperation 
 

Implantat beställs av DRA "diagnos relaterat ansvar", operationssjuksköterska eller en undersköterska. 
Vid sjukdom eller semester ska ersättare utses som tar ansvar för beställningarna. 
I samband med leverans ska alla implantat kontrolleras. I de fall då implantaten levereras sterilförpackade 
ska förpackningen kontrolleras. Vid ankomsten ska antalet implantat prickas av på följesedeln. Följesedeln 
ligger till grund för kontroll av fakturan.  
Fakturan hanteras i Agresso av behörig DRA operationssjuksköterska som kontrollerar att fakturan 
stämmer överens med följesedeln och ordernummer och som kontrollerar beloppet och 
mottagarattesterar fakturan när det stämmer.  
Vissa urolog- och kirurgimplantat beställs av Kirurg- och Ortopedoperations förrådspersonal.  
DRA operationssjuksköterskan ansvarar för att rätt implantat och rätt antal implantat finns i sterila 
förrådet. För dessa implantat har förrådspersonalen ansvar för att kontrollera att följesedel och 
ordernummer stämmer överens med fakturan samt ansvarar för att fakturan blir mottagarattesterad. 

Rutinbeställning av implantat 
Alla implantat som beställs ska vara godkända av ansvarig verksamhetschef. 
Lagernivåerna fastställs tillsammans med sektions- och verksamhetschef.  
Detta gäller även för konsignationslager av implantat. 
 

Enstaka specialbeställning av implantat 
Specialbeställningar kan göras efter att sektionsansvarig kirurg fått godkänt av verksamhetschefen, att 
göra beställningen till en särskild patient. 

Beställning av implantat inför en testperiod 
Beställning av testimplantat kan göras efter att sektionsansvarig kirurg fått godkänt från 
verksamhetschefen att genomföra under testperioden. Vid testen ska den aktuella leverantören fritt 
tillhandahålla alla specialinstrument samt avtala testpris med verksamhetschefen. Det åligger 
leverantören att utbilda operatörer och operationspersonal innan testen av implantatet kan börja. 

Införande av nya implantat 
Nya implantat ska endast beställas då en, av verksamhetschefen undertecknad, affärsplan finns tillgänglig. 
Det åligger leverantören att utbilda operatörer och operationspersonal innan det nya implantatet kan 
användas. 
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Återanvändning av implantat 
Handkirurgiska- och ortopediska oskadade implantat, som solida skruvar och plattor, kan återanvändas 
efter desinfektion i +90ºC och ångsterilisering. 
Låsskruvar och kannulerade implantat kasseras alltid.  
Öppnade sterila förpackningar med implantat som t.ex. grafter, patchar, bråcknät och liknande kasseras 
alltid.  
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