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OPERATION PÅ DAGKIRURGISK AFSNIT
Hvis du skal til operation på Dagkirurgisk Afsnit og er henvist fra gynækologisk ambulatorium eller
kirurgisk/ortopædkirurgisk ambulatorier (Fællesamb.), tilstræber vi, at du er bedst muligt forberedt
før selve operationsdagen.
På forundersøgelsesdagen kan du forvente:
AMBULATORIET – sammen med lægen planlægger du, hvilken behandling der er bedst for dig
Efter samtalen med lægen skriver vi din journal, og du går til Dagkirurgisk Afsnit på flg. vis:
Gynækologisk Amb.: Gå til Hovedindgangen, bygning 01, tag elevatoren til 6. sal. Gå til højre ud af elevatoren
og skan dit sygesikringskort på skanneren på væggen til højre. Tag plads i venteområdet, hvor du vil blive hentet
af personalet.
Fællesamb. (kirurgi/ortopædkirurgi): Følg den røde gang (mod Hovedindgangen, bygning 01) og tag elevatoren til 6. sal. Gå til højre ud af elevatoren og skan dit sygesikringskort på skanneren på væggen til højre. Tag
plads i venteområdet, hvor du vil blive hentet af personalet.

I spidsbelastningsperioder kan der være ventetid i Dagkirurgisk Afsnit på
at tale med sygeplejerske og anæstesilæge.
Er det ikke muligt for dig at vente denne dag, kan du aftale at møde til
samtale i Dagkirurgisk Afsnit en anden dag.
Dette meddeler du personalet i ambulatoriet.

DAGKIRURGISK AFSNIT - du aftaler en operationsdato med sygeplejersken
og du bliver informeret om de praktiske forholdsregler før og efter din operation og om, hvordan selve operationsdagen forventes at forløbe.

DAGKIRURGISK AFSNIT - anæstesilægen gennemgår og beslutter bedøvelsen
sammen med dig - afhængig af typen af operation og taler med dig om dine eventuelle tidligere erfaringer med
bedøvelse, og om du har sygdomme, der har betydning for bedøvelsen.
Anæstesilægen gennemgår fasteregler med dig og hvilken del af din vanlige medicin, du skal tage eller
eventuelt holde pause med i forbindelse med operationen.

Er der brug for andre undersøgelser før operationen – eksempelvis blodprøver eller EKG (hjertediagram), vil de blive taget, enten før du sendes
til Dagkirurgisk Afsnit eller som afslutning på forundersøgelsesdagen.
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