
Opgaver elektiv total hoftealloplastik 

Forundersøgelse

Læge:
* Gennemgå medicinliste med patient.
* Ajourføre FMK med medicinmodulet i EPJ.
* Bridging hvis patient i forvejen får blodfortyndende behandling. 
* Skrive ”Rp. elektiv protesepakke” i journal + tage stilling til evt CAVE i pakken.
 Modtage sygeplejersken på operationsdagen, må da ligge pakken ind i EPJ. 
* Stillingtagen til Template billeder - noteres i journalen. 
* Udlevere hoftemappe.

* Send opgave til informations sygeplejerksen i klinikken; 
- Blodprøver ? Skal der tages andre end standardprøver noteres dette. 
- EKG ?
- Udlevering af Fragmin hvis patient er bridget til dette.

Blodprøver og EKG svar går til lægen, som har set patienten til forundersøgelse.
Disse skal ses og godkendes inden patient møder til seminar. 
Hvis der er afvigelser og nye blodprøver skal tages, da noteres dette i journalen, så 
seminar sygeplejerkse kan sende patienten til nye blodprøver på seminardagen. 
Opfølgende blodprøver vil igen blive sendt til godkendelse hos opskrivende læge.
Godkendte blodprøver + EKG uden notat i journal = OK og ingen tiltag.

Sekretær:
* Booker OP dato.
* Booker patienseminar 1-2 uger inden OP dato.
* Tjekker Template: 
- læs journalnotat fra lægen.
- hvis taget og ikke ældre end 6 mdr; noteres på seminarliste : Template OK.
- hvis ikke taget eller ældre end 6 mdr bookes Template på seminardato og dette 
noteres på seminarlisten.
* Sender relevante breve + SMS til patient.

Informations sygeplejerske:
Informerer patienten om:
* Indkaldelse til patientseminar.
* Udfyldning af skemaer i hoftemappen.
* Udfylder KRAM.
* Udfylder MRSA + CPO + Covid screening.
* Sender patient til blodprøver og EKG efter lægens ordination i opgaven. Opskrivende
læge, sættes på som godkenderperson.
Sendes patienten til blodprøver, EKG og anæstesitilsyn en anden dag noteres dette i 
SFI'en KRAM.
* Sender patient til anæstesi tilsyn.
* Medgiver Fragmin hvis lægen har skrevet dette i opgaven.
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Patientseminar

Sygeplejerske: 

Læser kort journal fra forundersøgelse og noterer relevante oplysninger til 
modtagevagten:
- Pause med blodfortyndende behandling/ pause med medicin.
- GIK drop.
- Andre sygdomme.
- Andet relevant.

Udfylder ”Tjekliste til hofteseminar”
- Blodprøver + EKG fra forundersøgelse: Godkendt af læge der har skrevet op til 
forundersøgelse -> Læge har lavet notat i journal hvis der skal ske opfølgning på 
prøverne. 

Hvis opfølgning, bestilles og bookes disse blodprøver på seminardagen og opskrivende
læge sættes på som godkender. 
Intet notat = ingen opfølgning.
Ikke godkendt af læge-> da sendes opgave til opskrivende læge om dette.

Anæstesi journalses igennem: 
- Hvilken bedøvelsesform?
- Pausering af vanlig medicin?
- GIK drop?
- Andet?

Individuel samtale med patient:
* Informere patient ud fra tjeklisten vedr. operations tid, bedøvelsesform osv.
* Knogledonationsskema - er patient egnet?
* Informere om evt pausering af medicin ud fra anæstesijournal.
* Gennemgå stamoplysnings seddel - tale om behov for hjemmepleje.
* Sende patient til opfølgende blodprøver hvis lægen har ordineret dette i journal.
* Sende patient til rgt hvis Template ikke er taget eller for gammel.
* Bestiller BAC test og evt knogledonationsprøver.
* Dokumenterer ovenstående.

Operationsdagen

Modtagevagten
Læser information fra seminar sygeplejersken;
* Er patienten knogledonor. 
* Pauseret medicin - blodfortyndende/andet ?
* GIK drop?
* Andre sygdomme?
* Behov for hjemmepleje.
*Ligger standardpakke ind efter ord. i journal fra forundersøgelse.
* Giver Dexavit tbl inden operation.
* Tjek at der bliver taget BAC test + evt knogledonationsprøver.

amaive november 2021


