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Revideringar i denna version 

Uppdatering gällande rutinmässig blodprovstagning på vårdavdelning. 

 

Syfte 

Rutinen syftar till att få en väl fungerande vårdkedja för patienter med höftfraktur som direktinläggs på 
vårdavdelning från ambulans via radiologen (röntgen).  
 

Arbetsbeskrivning 

Rutinen gäller för patient med misstänkt höftfraktur som möter följande inklusionskriterier: 

• Lågenergivåld som lett till fraktur 

• RETTS – grön/gul 

• Patient som anländer med ambulans till röntgen på SU Mölndal mellan kl 07.30-15.30 på 
vardagar 

 
Patient som uppfyller något av följande kriterier är ej aktuell för direktinläggning: 

• Misstanke om fler frakturer 

• Påverkat medvetande 

• Skallskada 

• Akut hjärtsjukdom 

• Allmänpåverkad, förutom smärta i höften 

• Sårskada som behöver sutureras. 

• Vid oklarheter kontaktas dagbakjour Geriatrik 
 
Ambulans: 
Följer rutin – Behandlingsriktlinjer.  
Kör patienten direkt till röntgen. 
Dokumenterar på särskild avsedd skrivplats på röntgen.  
Rapporterar över patient till angiven vårdavdelning, via telefon, om höftfraktur bekräftas vid 
röntgenundersökning.  
 
Radiologi: 
Röntgen höft utförs med förtur (inklusive preliminärsvar), följer för övrigt sedvanliga rutiner för patient 
med höftfraktur. 
Kontaktar vårdplatskoordinator, tel: 305 57 (mellan kl 9.30–16.00) alternativt vårdplatsansvarig på 
geriatriken, tel: 32277 (mellan kl 7.30–9.30) för att få anvisning om vårdavdelning som meddelas 
ambulans. 
Beställer transport till vårdavdelning. 
Faxar rapport om nyinkommen höftfraktur till operation, fax 031-27 88 02 (tel 311 35).  
 
Operation: 
Faxmeddelande från radiologin anslås på avsedd plats av samordnare. 
Samordnare meddelar operationsansvarig på trauma/höftfrakturansvarig ortoped. 
 
Ortopedi: 
Höftfrakturansvarig ortoped eller av denne utsedd ortoped bedömer patienten på vårdavdelning inom 
en timme efter patientens ankomst till vårdavdelning och dokumenterar i Melior. 
Ger FIC blockad om det inte är givet tidigare. 
Operationsanmäler. 
Sidomarkerar. 

http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-6/Verksamheter/Ambulans-och-prehospital-akutsjukvard/Dokument/Behandlingsriktlinjer/
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Ordinerar antibiotika i läkemedelsmodulen. 
 
Vårdavdelning 
Id-kontroll av patient. 
Inskrivning i Elvis, Melior och eventuellt SAMSA. 
Följ ”Checklista vid inskrivning”. 
Blodprover tas (Hb, LPK, TPK, CRP, P-Glukos, APTT, PK, Na, K, Calcium, Albumin, Kreatinin och 
NT-proBNP). 
Blodbeställning (Bastest, Blodgruppering). 
EKG. 
Följer rutin nr 13465 - Höftfraktur. 
Geriatriker gör medicinsk bedömning/inskrivning samt för in aktuella läkemedel i läkemedelsmodul. 
 
An/Op/Iva 
Narkosbedömning av patienten på vårdavdelning. Preoperativa läkemedelsordinationer görs i Orbit. 
 

Ansvar 

Alla medarbetare på verksamheter som deltar i denna vårdprocess ansvarar för att arbeta utefter 
denna rutin. Vårdenhetschefer, enhetschefer och sektionschef ansvarar för att denna rutin blir känd för 
alla medarbetare på verksamheten. Verksamhetschef ansvarar för att rutin finns. 
 

Uppföljning, utvärdering och revision 

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. 
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker 
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO. 
 

Dokumentation 

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets 
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.  
 

Arbetsgrupp 

Rutinen ursprungligen framarbetad av: 
Selma Avdic, överläkare/sektionschef, Geriatrik Område 3 
Anna Hyltner, verksamhetsutvecklare, Geriatrik Område 3 
Ewa Waern, verksamhetschef, Geriatrik Område 3 
Arun Patel, överläkare, Ortopedi Område 3 
Magnus Karlsson, verksamhetschef, Ortopedi Område 3 
Filip Öhman, Akutenheten, Område 3 
Carita Gelang, verksamhetsutvecklare, Ambulansen Område 6 
Jonas Högberg, överläkare, Ambulansen Område 6 
Inger Lundqvist, vårdenhetschef, Radiologi Område 4 
Christer Bengtsson, överläkare, Radiologi Område 4 
Claes Mangelus, överläkare, An/Op/IVA Område 3  

  

http://intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Omr%c3%a5de%203/Geriatrik/Rutiner%20PM/Checklistor/Inskrivning%20checklista.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/13465/H%C3%B6ftfraktur,%20Geriatrik,%20omr%C3%A5de%203.pdf?a=false&guest=true

