Optimeret forløb, Afdeling G
Formål
At ansatte i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling er bekendt med indholdet af det optimerede forløb
Patient- og/eller personalemålgruppe
Sygeplejersker og læger indenfor det gynækologiske område i Afdeling G
Fremgangsmåde
Det optimerede forløb omfatter følgende elektive operative forløb
1. Abdominal Hysterektomi (længde- og tværsnit) +/- BSO
2. Andre tomier (små tværsnit), Laparoskopier og Vaginal Hysterektomi
3. Vaginale Operationer (ej vaginale hysterectomier) og Hysteroskopier (TCRE,
TCRP)
4. Mindre Indgreb < ½ time

For præoperative forberedelser se følgende vejledning
Forberedelse af operationspatienten præoperative prøver og
Huskeliste i forhold til diktat, se her
Samt FORUNDERSØGELSE-skema
Det tilstræbes at akutte patienter behandles efter samme retningslinier, så vidt der er muligt.
I det vedhæftede bilag beskrives nedenstående områder i relation til ovenstående operationer
• Tarmforberedelse (aftenen før OP)
• Præoperativ forberedelse (medicin ca. 1 time præop.)
• Epiduralkateter
• Profylaktisk Antibiotika
• Forebyggelse af PONV
• Stamafdelingen (G0121) På operationsdagen (dag 0) og 1. postoperative dag
• Stamafdelingen 2,3 og 4. postoperative dag

Vedr. smerte- og kvalmestillende medicin se
Smertevurdering og behandling i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Postoperativ kvalme og opkastninger, Vas-score af gynækologiske patienter
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Al medicin ordineres i journalen med indikation og præparatnavn, samt i EPM på den pågældende dato for anvendelse.
• Dexamethason /Betamethason
• Morfin som PN medicin
• Ibumetin og Paracetamol som fast medicin (Paracetamol påbegyndes præoperativt)
Ibumetin må kun gives præoperativt efter aftale med operatøren.

Vedr. dokumentation af ordinationer
I journalen skrives præparat navn og indikation som følger (eksempel)
Som kvalmeprofylakse

rp. Dexamethason, Zofran og Primperan

Som thromboseprofylakse

rp. TED strømper og Innohep

Som smertestillende

rp. Paracetamol, Ibumetin og Morfin

Som infektionsprofylakse

rp. Cefuroxim og Metronidazol

Se EPM

Vedr. Thrombeprofylakse se
Tromboseprofylakse enhed G

Vedr. antibiotikaprofylakse se
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Indikatorer
Andelen af elektive gynækologiske patienter, der er behandlet i henhold til denne vejledning
Afgrænsning/definitioner
Det tilstræbes at akutte patienter behandles efter samme retningslinier, så vidt der er muligt.
TCRE Transcervikal resection af endometriet
TCRP Transcervikal resection af polyp
BSO bilateral salpingo-oophrektomi
PONV postoperativ kvalme og opkastning
VAS visuel analog scale
Review-gruppe
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