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Åtgärdslista vid ansträngt operationsprogram - 
rutin för VO ortopedi och handkirurgi 

Syfte och omfattning 
Att tillgodose behovet att operera akuta ortopediska och handkirurgiska patienter inom 

rimlig tidsintervall.  

Följande åtgärder ska vidtas när antalet akuta väntande patienter inom specialiteterna 

ortopedi och handkirurgi inte går att planera och genomföra inom ett medicinskt rimligt 

tidsintervall. 

Beskrivning 
Åtgärder att vidta inom VO ortopedi/handkirurgi när behovet av 

operationsutrymme är större än tillgången: 

1. Inventering av akuta patienter och prioritering av dessa.  

Ansvar vardagar: Operationsansvarig ortoped (op-chef). 

  Ansvar jourtid: Bakjour ortopedi.  

 

2. Stryka elektiv verksamhet i den utsträckning som är nödvändigt för att det akuta flödet 

ska avlastas tillräckligt.   

Ansvar vardagar: Verksamhetschef (VC) ortopedi/handkirurgi i samråd med 

operationsansvarig ortoped. 

   Ansvar jourtid: Bakjour ortopedi. 

 

3. Prioritering av patienter aktuella för akut kirurgi inom VO ortopedi/handkirurgi.  

Ansvar vardag: Operationsansvarig ortoped i samråd med berörda operatörer/bakjour. 

Ansvar jourtid: Bakjour ortopedi. 

 

Åtgärder att vidta vid behov av ytterligare operationsutrymme på 

ortopedoperation.  

Vid händelse av att ovanstående åtgärder är utförda och det finns behov av ytterligare 

operationsutrymme för att kunna utföra operationer inom tid som är medicinskt rimlig för 

aktuella patienter sker följande: 
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Vardagar 

VC ortopedi tar kontakt med sektionschef (SC) ANOP för att lyfta behovet av utökat 

operationsutrymme och efterhöra möjligheten till detta.  

ANOP-sektionen tar ställning till möjligheten att få extrainsatta resurser (lokal och personal) 

för att kunna täcka behovet.  

I samråd gör sedan VC ortopedi, operationsansvarig ortoped, avdelningschef och 

programansvarig anestesiläkare på ANOP en planering för extra resurser med mål att 

komma i kapp inom 48 timmar.  

Ansvar: VC ortopedi och SC ANOP och programansvarig anestesiläkare. 

Jourtid 

Vid behov av ytterligare operationsutrymme kontaktar bakjour ortopedi ansvarig bakjour 

anestesi vilka tillsammans utarbetar en plan, med målet att komma i kapp inom 48 timmar. 

ANOP-sektionen tar ställning till möjligheten att få extrainsatta resurser (lokal och personal) 

för att kunna täcka behovet.  

Ansvar: Bakjour ortopedi och anestesi. 

 

Långhelger 

VC ortopedi tar kontakt med SC på ANOP för att lyfta behovet av utökat operationsutrymme 

och efterhöra möjligheten till detta.  

ANOP-sektionen tar ställning till möjligheten att få extrainsatta resurser (lokal och personal) 

för att kunna täcka behovet.  

I samråd gör sedan bakjour ortopedi och bakjour anestesi en planering för extra resurser 

med mål att komma i kapp inom 48 timmar.  

Ansvar: VC ortopedi och SC ANOP. 
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