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Kära patient!

När du fått kallelsen är klart inför din operation.

Proverna som togs hos Familjeläkarna bedöms av narkosläkaren. Om de tillsammans med dina svar i det Patientupplysningsschema 
du har fyllt i kan godkännas kan operationen genomföras:

 Har du hämtat ut medicinerna vi har skrivit recept till dig på? Gör detta I god tid innan operationen. Det är inte 
alla apotek som har den ordinerade medicinen I lager. Ta med dig medicinen till hospitalet.

 Har du vid behov kontaktat hemtjänsten I din kommun så att dom kan möta upp dig när du kommer hem från 
sjukhuset?
Din Familjeläkare kan också ge dig råd och vara behjälplig med detta. Eventuellt skall kommunsjuksköterskan 
aviseras.

Från midnatt skall du fasta och får alltså vare sig äta, dricka eller röka.
Dock får du fram till 2 timmar innan operationen dricka klara vätskor som t.ex. blandsaft.

Innan du lägger dig skall du – om det har ordinerats - tvätta dig med Hibiscrub och ta på dig rena kläder. Detta upprepar du om 
morgonen. 

Din ortoped hälsar på dig innan operationen. 

Ha gärna din mobiltelefon påslagen så vi kan komma i kontakt med varandra. NB: Se notis om mobiltelefoner nedan. 

Mobiltelefoni:
I och med du är i Danmark kommer din mobiltelefon att koppla sig mot en dansk mobiloperatör. Vissa kontantkort fungerar inte i 
Danmark. Kolla med din operatör.

Om du skall ringa från Danmark till Sverige slår du 0046 framför det svenska numret. Den första nollan i det svenska numret
skall inte slås.
Om du t.ex. skall ringa till din ortoped slår du 0046 770791816

Dina anhöriga kan nå dig via sjukhusets telefon : Sjuksköterskan som svarar telefonen kan koppla samtalet till telefonen på 
ditt rum.

AirCare: Internet: Telefon: Ekonomi: Motto:
Vårdcentral nära dig activemotion.se +46 770 79 18 16 Säte: Båstad kompetens

info@activemotion.se +45 32 18 66 60 Bank: SEB kontinuitet

tillgänglighet
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WIFI: Du har också gratis tillgång till Internet via sjukhusets trådlösa nätverk. Skype och Messenger fungerar således 
utmärkt.

Utskrivning och hemfärd. 
Du skrivs ut från sjukhuset när din ortoped värderar, att du ur medicinsk/orto-pedkirurgisk synpunkt är ”färdigbehandlat”! 
Vanligtvis efter 1 – 3 dagar. Följande checklista kan ge dig en uppfattning av hur detta bedöms:

Patienten Vårdgivare

är mobiliserad. har kontrollerat och godkänd ditt blodvärde och ev övriga 
blodprov.

har fått instruktion och initial träning hos 
Fysioterapeut

har givit nödvändig information om genomfört ingrepp.

är instruerad i den postoperativa medicineringen 
och smärtor handteras.

fysioterapeuten har godkänd ditt status och lämnat initial 
träningsinstruktion.

är v.b. upplärd i självadministrering av injektion av
blodförtunnande Fragmin.

Har ordnat formalia

inget läckage - ingen blödning från operationssåret.

Hemtransport 
Ordnar du på samma sätt som resan till sjukhuset. 
Formalia:
Vi kommer att be dig skriva på en fullmakt samt FK5422 till Försäkringskassan. Detta sker vanligtvis vid första återbesöket 
hos din ortoped.

 

Med Vänliga Hälsningar och på återseende. 
Ring mig gärna om du har frågor.

Ole Steen Jörgensen
Ortoped
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http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/bc92b1a3-a654-41e4-ba78-4ebf64945dcf/FK5422_015_F_001.pdf?MOD=AJPERES

