Vejledning - Patienter, der selv skal gå til operationsgangen, A530;

Hvem kan selv gå til operationsgangen?


Alle patienter, der selv kommer gående til sengeafdelingen (også EBUS patienter)



Dropstativ er ikke nødvendigvis en hindring



Patienter, som sædvanligvis bruger krykker, må gerne bruge dem



Patienter, der ønsker ledsagelse, kan følges af portør eller studerende m.v. Hvis patienten
hentes af portør, bør patienten selv bestemme, om vedkommende ønsker at sidde i stolen,
eller ønsker at gå ved siden af portøren.



Pårørende og forældre er velkomne til at følge. De informeres om, at børn må have begge
forældre med, og at vokse kun må have en pårørende med.

Hvem kan ikke selv gå til operationsgangen?


Patienter, som har rollator



Patienter, som har fået beroligende præ-medicin



Patienter, som ikke ønsker at gå til operationsgangen



Patienter, som pga. sprogbarriere ikke kan læse vejviseren

Procedure, visitation og dokumentation:


Om patienten skal gå eller hentes af portør dokumenteres følgende to steder af
ambulatoriesygeplejersken ved forundersøgelsen.
- I bookinginformation ved OP-booking (skriv ”gå selv” eller ”følges af portør”).
- Under konklusion og plan i indlæggelsessamtalen i Cosmic, hvor der sættes kryds ved den
sætning, som er gældende ift. gå selv/hentes.
Portøren kan således se på Cetrea, om patienten skal gå eller hentes. Sengeafdelingen kan i
indlæggelsessamtalen og på Cetrea se, hvem der selv skal gå/hentes.



Det er således sygeplejersken og lægen til forundersøgelsen, der i samarbejde med patienten
vurderer, om vedkommende er tryg ved selv at gå til operationsgangen. Patienten informeres
evt. om, at operationsgangen er placeret på den anden side af ambulatoriet. Vis evt. døren til
operationsgangen ifb. med forundersøgelsen.



Ved børn hvor det først besluttes til anæstesitilsyn om de skal have præmedicin eller ej, kan
der i indlæggelsessamtale skrives, at der ikke er talt med barnet om muligheden for at gå
selv. Det giver sengeafdelingen mulighed for at tale med barnet og forældre herom på OPdagen, hvis barnet ikke skal have præmedicin.



Sygeplejersken sikrer sig at patienten informeres om selv at medbringe sko og undertrøje til
operationsdagen.



Personalet på sengeafdelingen kan på OP-dagen ændre i planen, hvis de vurderer, at
patienten alligevel ikke er i stand til selv at gå på OP. Eller hvis patienten alligevel skulle
ønske selv at gå til OP. OP-personalet på den pågældende stue gives besked via Cetrea ifm.
ændringer.



Med fordel kan vejviseren udleveres til patienten et stykke tid før patienten skal gå, så
patienten har tid til at nærstudere vejviseren og har mulighed for komme med evt.
spørgsmål. Endvidere informeres patienten om, at de er mere end velkomne på
operationsgangen selvom der på operationsdøren står ”ingen adgang”.

PÅ OPERATIONSDAGEN:

Påklædning:


Patienten iføres egen undertrøje/top, sygehus undertrøje, sygehus skjorte og sygehus bukser.
Derudover medbringer patienten egne sko, som vedkommende skal gå i til
operationsgangen. I samarbejde med patienten vurderes det imidlertid på sengeafdelingen,
om vedkommende har det for varmt eller fryser. Har patienten det for varmt, kan skjorten
eller undertrøjen undlades. Skulle patienten fryse tilbydes en skjorte eller at tæppet, kan
lægges om skuldrene på vej ned til operationsstuen.



Patienten tilbydes fortsat et varmetæppe på sengeafdelingen, hvis det skønnes nødvendigt.



Når patienten sendes på OP sendes tæppet med patienten – under armen eller om sig.
Sengen/stolen hentes efterfølgende af portøren, så det kan bruges ifb. med opvågning.
Patientens sko ligges i en gennemsigtig pose med patientlabel (uden cpr.nummer). Skoene
placeres på stolen udenfor OP-stuen.

Patientens gang fra sengeafdelingen til operationsgangen:



Dagens første patienter sendes af sted fra sengeafdelingen kl. 8.05. Patienten informeres
grundigt om vejen til operationsgangen. Ligeledes udleveres vejviser til venteområdet og
patientens journal.



Ved dagens øvrige operationspatienter modtager sengeafdelingen en opringning fra
operationsgangen, når de er klar til at modtage patienten. Patienten gøres klar og informeres
grundigt om vejen til operationsgangen. Derudover udleveres vejviser til venteområdet samt
patientens egen journal.



OP-personalet eller anæstesien henter efterfølgende patienten i venteområdet, når OP-stuen
er klar. Når personalet henter patienten, spørges der ind til om vedkommende har været på
toilettet, eftersom toilettet er på vejen til OP-stuen.



Hvis patienten præés udenfor stuen kan anæstesien evt. tage en stol fra OP-stuen, så der
tales i øjenhøjde. Præés patienten på OP-stuen placeres på lejet med hovedgærdet let
eleveret.

HUSK: At døren fra stue 23 som går ud til mellemgangen SKAL holdes lukket ellers kan
patienter, der befinder sig i venteområdet følge med i, hvad der foregår på st. 23.

Afhentning af seng/stol til OP samt vejviseren, som pt. har med sig:


Ved dagens første patient er portøren selv ansvarlig for at holde øje med, hvornår seng/stol
skal køres til relevant OP-stue. Hvis det ikke er vores to faste portører, skal der ringes til
portøren efter en stol/seng til pt.



Ved dagens øvrige patienter kontaktes portøren af sygeplejersken på OP, når patienten
kaldes. Det er op til portøren at vurdere, hvornår det passer bedst ift. andre opgaver, at
bringe stol/seng til relevant OP-stue.



Når portøren ankommer med stolen/sengen er det vedkommendes ansvar at sørge for, at
skoene placeres i stolen/sengen. De dage vi ikke har vores to faste portører, skal vi være
opmærksomme på, at skoene kommer med.



Vejviseren som pt. medbringer i egen journal sprittes af og ligges i bakken ”vejviser til pt.
gå selv”, som er i mellemgangen ved anæstesien. Det er portørens ansvar at tømme den
mindst 1 gang dagligt, og tage dem med retur til sengeafdelingen. De dage vi ikke har vores
to faste portører, mindes portøren om at tage vejviserne med retur til sengeafdelingen.

Patienter i lokalanæstesi:
Ved de fleste patienter i LA, er det ikke aktuelt at stolen køres på OP, da de fleste vil være i
stand til selv at gå tilbage til sengeafdelingen. Sengeafdelingen gives besked over Cetrea,
når patienten forlader OP-stuen. Patienten informeres om at henvende sig på
sygeplejekontoret, når han er tilbage på sengeafdelingen.
I de tilfælde hvor patienten ikke er i stand til at gå tilbage på sengeafdelingen kontaktes
portøren, så stolen kan køres til relevant OP-stue.

