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Skrivebordsøvelse for drift af OP Nord, 230218 kl. 9-12 
 
Formål: 

 At forberede træning af OP personale til at arbejde i nye rammer på PJJB 
 At identificere arbejdsgange og uafklarede områder 
 At forberede nøglepersoner til at varetage introduktion af øvrigt personale før 

udflytning 
 At forberede nøglepersoner til at varetage intro i selve udflytningsfasen 

 
Metode: 

 Med en eller flere patientcases som 'kulisse' spilles et patientforløb igennem af 
et tværfagligt team på OP gang og på OP stue. 

 Hver gang man kommer til et uafklaret punkt, gøres time-out af 'Indpiskeren'. 
 Kan punktet afdiskuteres , noteres beslutningen i opfølgningsdokument. 
 Kan punktet ikke afklares, noterer opsamlerne i opsamlingsdokument - incl. 

ansvarsplacering - til senere afklaring. 
 
Ansvarlig for opsamling: Anne Marie Ulrichsen 
 
Inviterede deltagere: 
Jørgen Dalsgaard;Espen Cramer Korsvold;Dorte Thordal;Sys Møller;Claus Valter 
Rohde;Anne Marie Ulrichsen;Rie Brøsted;Lisbeth Appel Østergaard;Jens Aage Kølsen 
Petersen;Jesper Hedegaard;Jens Kristian Behrens;Ann Lydia Øylaug Röijen;Lene 
Mikkelsen;Bente Wael;Niels Juul;Anna Kirstine Pahle;Jonna Ledet Thomsen; 
 

Køreplan for prøvehandling: 
1. Deltagerne møder i kaffestuen på F&O - som om det var morgen 

2. Procedure for koordinering og personalefordeling / OP-stue afklares 
a) Koordinering 

b) Klinisk Logistikskærme 
3. Hvordan virker OP-stuen? (Tekniske manualer - afklares på 

'systemoplæring', april) 
4. Forberedelse af defineret patientforløb (ex. rygoperation i bugleje) 

a) OP-forberedelse 
1. Hvordan kommer OP-instrumenterne til stuen? 
2. Hvor står instrumentvognene? 

3. Hvem hjælper med at få flow - rette vogne, rette bakker, rette 
rækkefølge? 

4. Hvordan foregår udpakning? 
b) Anæstesiforberedelse 

1. Klargøring af apparat - hvilken type apparat? 
2. Optræk af medicin - hvor henter man ekstra? 

3. Intubationsudstyr - hvor hentes specialudstyr? 
4. Hvordan og hvorfra kommer patienten? 

c) Serviceassistentforberedelse 

1. Lejringsudstyr - hvor og hvordan (Bugleje)? 
2. Patienttransport - hvem og hvorfra? 

5. Tjek-in - TIME-OUT 
 Er vi klar? 

 Hvordan kaldes kirurg? 
1. Modtagelse af patient 



2 ANNULR 280118 

 Hvor? 
 Hvordan kommer vi på stuen? 

1. Forberedelse til operation 

a) Anæstesiindledning gennemspilles 
 Intubation - også ved uventet vanskelig 

 Cirkulation - vanskelig iv (UL), cell saver, rapid infuser 
 Dokumentation 

b) Operationssygeplejerskers arbejdsopgaver incl sug etc 
 Instrumentborde 

 Sug, diatermi, scopisøjler, røntgen 
 Dokumentation 

c) Tikald af serviceassistent til lejring - tlf? Klinisk Logistik? 

2. Lejring 
 Bugleje gennemspilles 

1. OP afdækning 
2. OP-start TIME-OUT 

 Står vi godt? 
1. Komplikationer uder OP 

a) OP 
 Manglende / forkerte instrumenter 

 ? 
b) Anæstesi / SOSU 

 Blødning 

 Blodprøver 
 Hjertestop 

c) Serviceassistent 
 ? 

1. Afslutning af OP 
 I seng 

 Fremdrift - koordinering - Klinisk Logistik 
1. Oprydning og klargøring 

a) OP 

1. Sortering af instrumenter 
2. Returnering af instrumenter - logistik 

3. Afslutning i Klinisk Logistik 
b) Anæstesi 

1. Meldeprocedure F&O 
2. Aflevering på F&O 

3. Oprydning/rengøring v SOSU 
c) Serviceassistent 

1. Transport 

2. Rengøring af stue 
2. Koordinering af næste patient 

3. AFSLUTNING OG PLANLÆGNING / OPSAMLING 
 

 
 

 
 


