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Sammanfattning 

Personal från OTA deltar regelbundet som konsulter i olika team. Dessa är: 

diabetesfotmottagningarna i Alingsås, Borås och Skene och 

barnortopedmottagning på ortopeden och barnhabiliteringen i Borås. 
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Förutsättningar 

Förberedelser  

En lista över patienter som är kallade till respektive mottagningen skickas till 

ortopedteknik ca två dagar i förväg. Listan granskas före mottagningen och 

relevanta uppgifter om patientens behandling, tid för senaste eller kommande 

besök samt vilka hjälpmedel patienten har noteras på lämpligt sätt. 

Handläggaren ansvarar för att tid sätts av för förberedelser och efterarbete. 

 

Genomförande 

Diabetesmottagningen 

På diabetesfotmottagningarna förbereds patienten av fotvårdare och 

diskussion förs sedan av all relevant personal i patientens närvaro. Om 

diskussionen leder till ny behandling skriver handläggaren remissen själv.  

Diabetesfotmottagningen i Borås inleds med gemensam frukost och 

diskussion kl. 9:00. 
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Barnortopedmottagning 

Till barnmottagningen på ortopeden skall vulkolanband, tubgas, kniv och 

måttband tas med, gips finns där. Det kan förekomma att vi gör avgjutningar 

eller möjligen utprovningar på plats. Före mottagningen bör ½ h vara 

avbokad för förberedelse och 1h för journalarbete efter mottagningen. 

Ortopedmottagningen på barnhabiliteringen 

Före ortopedmottagningen på barnhabiliteringen är det bra om listan över 

planerade patienter kopieras upp och läggs på berörda handläggares bänkar 

så de kan tala om ifall det är något särskilt. Det bör bokas av 1 h för 

förberedelser och 1-2 h för journalföring efter mottagningen. På 

mottagningen diskuteras bokade patienter i konferensrummet utan närvaro av 

patienten, efter detta görs undersökning av patienten i ett undersökningsrum. 

I undersökningsrummet finns en videokamera, detta för att personal inne i 

konferensrummet ska kunna följa diskussionerna angående patienten.  

Diskussioner förs i konferensrummet efter undersökningen. Det förekommer 

också diskussionsfall där patienten inte är närvarande.  

Om det bedöms att nya hjälpmedel (ej förnyelse) bör göras ska en ny remiss 

dikteras av ortopedläkaren. Ortopedingenjören bör även undersöka att 

befintliga hjälpmedel och skor fungerar. Om det behövs förnyelse är det 

ortopedingenjörens ansvar att patenten blir kallad.  

Det är en fördel att ha med sig en bärbar dator för anteckningar och 

bokningar. 

Efterarbete 

Antalet patienter som varit på mottagningen skall registreras i OPAS. Sök på 

orderöversikt; skriv in Barn* under efternamn. Då kommer barnortoped 

konsult och barnhab konsult upp. Välj det som passar och fyll i antal 

patienter under artnr 12 på orderrader, skriv även i datum.  

För att skriva i antal patienter på diabetesmottagningen sök i stället diabetes* 

och diabetesmottagningen kommer upp. Gör sedan på samma sätt som ovan. 

Skriv även var du varit Borås/ Alingsås/Skene. 

Efter mottagningen skrivs journal som vanligt i OPAS.  
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Dokumentinformation 

För innehållet svarar 

protesgruppen, ortopedteknik, SÄS 

Remissinstanser 
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