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Planering av akuta ortopedpatienter 

Sammanfattning 

I dokumentet beskrivs preopertiva förberedelser för akuta ortopedpatienter 

för vardagar och helger och vem som ansvarar för patienten i den händelse 

vårdplats ej finns tillgänglig. 

 

Förutsättningar 

Dokumentet beskriver hantering av patienter som är i behov av inneliggande 

vård postoperativt på E51 eller annan vårdavdelning. 

Genomförande 

Genomförande preoperativa förberedelser - vardagar 

1. Akutoperatören planerar på förmiddagen vilka akuta patienter som skall 

kallas in för operation till dagen efter och meddelar detta till koordinatorn 

på Op1. Informationen skrivs även på akutlistan i orbit.  

2. I de fall akutoperatören står upptagen på operationssal är det DB1 ansvar 

att prioritering blir genomförd enligt rutin 

3. Vid behov av inläggning meddelas avdelningsansvarig läkare av 

akutoperatören. Denne vidareförmedlar informationen till 

avdelningskoordinatorn, senast kl 11.00. 

4. Avdelningskoordinatorn meddelar vid behov VPSO:n om eventuella 

inläggningar till dagen efter, tel 1075.  

5. Koordinatorn på Op1 kontaktar planeringssköterskan på 

ortopedmottagningen, senast kl 14:00 angående morgondagens planering 

(må-to) 

6. Planeringsmottagningen ringer därefter in patienten och skapar ett 

planeringsunderlag (slutenvård) på patienten i ELVIS och Melior samt 

säkerställer att patienten är Klar Grön.  

7. Operationsanmälande läkare är ansvarig för att korrekt läkemedelslista 

finns i samband med inläggningen av patienten. Op. anmälande läkare är 

även ansvarig för att patienten är korrekt anmäld i Orbit 5 vad gäller 

behandlande och vårdande enhet.  

Genomförande Preoperativa förberedelser - helgtid 

Akutoperatören planerar under fredagen kommande måndags operationer. 

Patienten ska också under fredagen ringas in till måndagen därpå. Efter kl 
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12:00 fredagar samt under helgen finns ingen funktion som har till 

arbetsuppgift att ringa in öppenvårdspatienter. Alla patienter som är i behov 

av operativt ingrepp under dessa tider hanteras då som en akut inläggning 

och patienten skrivs in i slutenvården av operatör eller jour.  

Om vårdplats ej finns tillgänglig 

I den händelse att ortopedavdelningen samt OGAVA är fullbelagda och 

VPSO:n inte kan finna en plats för den akuta patienten kontaktas i förstahand 

läkarchef på ortopedkliniken, i andra hand sektionsansvarig för ortopeden 

Borås eller OGAVA. Dennes uppgift blir då att se om den akuta operationen 

går att planera annorlunda, alternativt ifall man behöver stryka ett kommande 

elektivt inneliggande ingrepp för att säkra en vårdplats. 

Operationens slut/Hemgång 

Operatören ansvarar för att postoperativa ordinationer finns i 

operationsberättelsen.  
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