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Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus!  

I broschyren finner du information om hur du ska förbereda dig inför 

operationen, om operationsdagen samt om förloppet efter operationen. På 

baksidan av broschyren finns telefonnummer du kan behöva.   

Om du av någon anledning känner dig tveksam inför operationen, har 

frågor eller om dina symptom har förbättrats är du välkommen att  

kontakta Ortopedmottagningen.  

 

Viktigt inför operation! 

Innan operationen 

 Tobaksfri inför operation (sid 4)  

 Blodförtunnande mediciner (sid 4) 

 Infektionsförebyggande åtgärder/duschinstruktioner (sid 4-5 ) 
 

Dagen innan operationen 

 Infektionsförebyggande åtgärder/duschinstruktioner (sid 4-5) 

 Fasta/Svält (sid 6) 
 

På operationsdagen 

 Fasta/Svält (sid 6) 

 Mediciner (sid 6) 

 Infektionsförebyggande åtgärder/duschinstruktioner (sid 4-5 ) 

 

 

 

Vid akuta problem ska du kontakta sjukvården 
Se telefonnummer på sid 15  
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Information om din diagnos 

Ganglion 
Detta är en benämning på en ofarlig, vätskefylld blåsa eller ”cysta” i 

mjukdelarna. Innehållet består av vätska från en led eller sentunnel 

(senskida). Gangliet står i förbindelse via en stjälk med leden eller 

sentunneln och kan därför fyllas på eller tömmas och på detta sätt ändra 

storlek. 

Det är vanligast att knölen sitter på handen men kan uppkomma överallt på 

kroppen i närheten av leder. Oftast sitter den på handledsryggen eller i 

handflatan i höjd med där fingrarna börjar. Orsaken till dessa är oftast 

okänd. Det kan även uppkomma vid den yttersta fingerleden och då kallas 

det för ”mucös cysta”. Denna orsakas nästan alltid av en underliggande 

åldersförändring av ledbrosket (artros). De mucösa cystorna kan ha mycket 

tunn hud och de kan spricka och tömma sig på vätska. De flesta ganglion är 

så typiska att diagnosen kan ställas vid en vanlig undersökning. Om 

tveksamhet uppstår kan en ultraljudsundersökning göras.  

  

Symptom 
Oftast har man inga symptom alls men ibland kan gangliet ömma eller 

göra ont. 

 
Behandling 
Om gangliet inte ger besvär behövs ingen behandling. 

Vid besvär kan gangliet punkteras och tömmas på innehåll.  

Ibland kan även en kortisoninjektion ges. 

Om gangliet kommer tillbaka och ger besvär kan det behöva opereras bort. 

 

 

 

Mer information om din diagnos hittar du på www.1177.se 
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Operationskallelse till Centraloperation 
 
Inskrivning på Vårdavdelningen Plan 5 

 
 

Du är välkommen för operation av....................................... 

 

…………..dagen den ........ / ........ 
 

Opererande läkare är ....................................................................... 

 

Vardagen före operationen ska du ringa till operationsplaneraren  

telefonnummer 031-342 51 49 kl. 08.00-09.00 för att få veta vilket 

klockslag du ska infinna dig på Vårdavdelningen Plan 5.  

 

 

 

 

EKG-undersökning    Ja      Nej    
Du ska gå till Provtagningsenheten, entréplan. Du behöver inte boka tid. 

Öppettider, se sid 14 

Gör detta snarast! 

 

 

Blodprovstagning       Ja      Nej    
Du ska gå till Provtagningsenheten, entréplan. Du behöver inte boka tid. 

Öppettider, se sid 14 
Gör detta snarast! 
 
 
Kontakta Ortopedimottagningen  

 Om du blir förkyld eller får en annan infektion.  

 Om du får sår eller andra skador någonstans på kroppen.   

 Om du får nya mediciner.   
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Förberedelser inför operation 

Tobaksfri i samband med operation  

Rökare drabbas oftare än andra av komplikationer såsom infektioner, 

blodpropp, hjärt/lungkomplikationer och försämrad sårläkning i samband 

med operation. 

 

Forskning visar att ett rökstopp sex – åtta veckor före och efter operation 

medför en betydande minskning av komplikationsrisken. Även ett kortare 

uppehåll är av värde, men ger inte samma goda resultat. Snusningens effekt 

på kroppen är inte lika väl undersökt som rökningens, men tillräcklig för att 

avråda från användning. 

 

Information ges av läkare och sjuksköterska på Ortopedmottagningen. 

Behöver du hjälp med tobaksavvänjning, kan detta erbjudas på de flesta 

vårdcentraler, Apotek eller ”Sluta-röka”- linjen Tel: 020-84 00 00.  

 

Blodförtunnande mediciner   

Medicinerar du med Waran, Clopidogrel eller liknande gäller särskilda 

föreskrifter och du ska kontakta Ortopedmottagningen.  

Tablett Trombyl 75 mg kan du fortsätta ta som vanligt. Vid högre dos ska 

du kontakta Ortopedmottagningen. 

 

Infektionsförebyggande åtgärder/Duschinstruktioner  
Raka inte eller använd annan hårborttagning i närheten av 

operationsområdet veckan före operationen. Det kan orsaka små 

hudskador/sår vilket ökar risken för sårinfektion. 
 

För att minska infektionsrisken ska du tvätta hela kroppen och håret med 

klorhexidintvål som du själv får köpa på apoteket. Klorhexidinintvålen 

finns i två varianter: Descutan eller Hibiscrub. 

 

Du ska dubbelduscha sammanlagt TRE gånger:  

- morgonen före operationsdagen 

- kvällen före operationsdagen 

- operationsdagens morgon.  
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 Så här gör du:  

1 Duscha/blöt ner hela kroppen och håret. Stäng av duschen.  

2 Fukta den impregnerade svampen.  

3 Tvätta håret med lösningen i påsen alternativt tvål från svampen.  

4 Tvåla in hela kroppen med svampen så att lödder uppstår. Var särskilt  

    noga med området runt näsan, armhålor, navel, ljumskar och könsorgan.   

   Använd inte klorhexidintvålen i hörselgången.  

5 Skölj av kroppen och håret. Stäng av duschen.  

6 Upprepa punkt 3-5, med ny svamp till kroppen.  

7 Torka med ren handduk. Du har nu gjort EN dubbeldusch!  

8 Ta på rena kläder. Renbädda sängen.  
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Operationsdagen 
 
 

Fasta/Svält 
Du får inte äta någon fast föda efter klockan 24.00. För att undvika 

huvudvärk och muntorrhet får du gärna dricka vatten, saft, kaffe eller té 

utan mjölk/grädde/havreprodukter fram till två timmar innan före den tid 

då du ska infinna dig på sjukhuset.  

 
 

Mediciner 
Ta inga mediciner på morgonen. Ta med de mediciner du använder i 

originalförpackning till sjukhuset. Om du har en ordinationslista t ex för 

blodförtunnande mediciner så ta med den.  

 

 

Duschinstruktioner: 
Upprepa en ny ”dubbeldusch” innan du kommer till sjukhuset, se sid 4-5 

 

Ta bort nagellack och piercingar.  

Om du har konstgjorda naglar så kontakta Ortopedmottagningen.  

Använd inte smink och parfym. 

Lämna smycken och andra värdesaker hemma. 

 

 

 
Ta gärna med:  

 En tidning, bok eller dator eftersom det kan bli en del väntan.  

Mobiltelefon får användas på sjukhuset.  

 Ta på dig kläder med vida ärmar eller ben för att få plats med 

förbandet. 

 Om det är planerat att du ska stanna över natt så ta med toalettsaker.  

 
 

Ta med: 

 ID-kort. 

 Har du frikort eller högkostnadskort så ta med det.  
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När du kommer till sjukhuset/inskrivning 
Anmäl dig i kassan på Vårdavdelningen på Plan 5. Patientavgiften är 

300kr. Du kan betala kontant eller gärna med betalkort. Uteblivet besök 

eller sent återbud debiteras enligt gällande taxa. Om du ska stanna över natt 

får du en faktura hemskickad. 

 

En sjuksköterska tar emot dig för ett ankomstsamtal. Du får byta om till 

operationskläder och får en låsbar garderob där du kan förvara dina kläder. 

Innan operationen får du träffa den läkare som ska operera dig. Läkaren 

markerar operationsområdet.  

Operationsavdelningen 
Här träffar du narkos- och operationspersonal som kommer att ta hand om 

dig under operationen. På operationsavdelningen får du bedövning eller 

narkos, se sid 8. Du kommer att erbjudas att få lyssna på musik under 

operationen eller ha hörselkåpor om du vill.       

Uppvakningsavdelningen 
Här får du vila en stund innan hemgång. Det är viktigt att du säger till 

vårdpersonalen om du har ont så att du kan få mer smärtlindrande 

läkemedel.  

Utskrivning 
Innan du åker hem får du träffa den läkare som opererat dig. Läkaren 

informerar dig om operationen och efterförloppet och du har möjlighet att 

ställa frågor.  

 

Smärtstillande läkemedel 
Du får smärtstillande läkemedel utskrivet via e-recept. Ordna gärna med 

fullmakt så att någon anhörig kan hämta ut dina e-recept operationsdagen. 
 

Hemgång 

 Du ska inte köra bil hem från sjukhuset då du kan vara påverkad av 

läkemedel. 

 Du bör inte vara ensam hemma det första dygnet.  
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Information om bedövning  
Före operationen  

- får du förebyggande smärtstillande läkemedel. Du har också möjlighet 

att få lugnande läkemedel.  

- får du en plastslang som sätts i ett blodkärl i armen eller på handen, och 

ett dropp. 

 

Narkosläkaren har, i samråd med operatören, tagit ställning till lämpliga 

alternativ för din operation. 

 

Följande alternativ kan vara aktuella: 

 

□ Narkos Du sövs med ett sömnmedel via droppnålen och sover djupt 

under operationen. 

 

□ Ryggbedövning Du är vaken och smärtfri under operationen. 

Lugnande medicin ges vid behov. Narkosläkaren för in en tunn nål mellan 

kotorna i ländryggen och sprutar bedövningsmedel kring nervrötterna. Den 

nedre delen av kroppen, från midjan och neråt, blir bedövad. Det bedövade 

området kommer att kännas varmt och domnat och det går inte att röra på 

benen. Bedövningen släpper några timmar efter avslutad operation. 

 

□ Lokalbedövning Bedövningsmedel sprutas direkt i 

operationsområdet av narkosläkaren eller kirurgen. Vid operation på 

fingrar och hand används ofta lokalbedövning i armen. Man sprutar då 

bedövningsmedel i en kanyl på handen, och har en manschett som kramar 

åt om armen. Denna bedövningsform kallas IVRA. Vid operationer på tår 

kan narkosläkaren lägga lokalbedövning runt fotleden (kallas fotblockad). 

Man har då en manschett som kramar åt om benet. 

 

Vid lokalbedövning kan du även få lugnande och smärtstillande läkemedel 

i droppnålen. 

 

Har du frågor om din bedövning är du välkommen att ringa till vår 

Narkosläkare på Operationsavdelningen. Se telefonnummer på sid 15.  
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Biobanken 
Eventuella prover som tas kan komma att sparas i en biobank. Alla 

uppgifter skyddas av sekretesslagen, vårdregisterlagen och 

personuppgiftslagen. En biobank är en samling prover, till exempel 

blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover, som tas i hälso- och 

sjukvården och sparas mer än två månader. Har du frågor om eller inte vill 

att ditt prov ska sparas i biobanken ska du tala om det för personalen på din 

mottagning. 
www.biobanksverige.se 

 

 

Kvalitetsregister 
Vi deltar i flera nationella kvalitetsregister. Resultatet är till stor nytta i vår 

strävan att utveckla, förbättra och höja kvaliteten på vården. Om du som 

patient låter dina uppgifter lagras i kvalitetsregistret bidrar du aktivt till 

detta förbättringsarbete. Uppgifterna i kvalitetsregistren är skyddade och 

behandlas med samma sekretess som journalhandlingar. Din medverkan är 

frivillig.                                          
www.registercentrum.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biobanksverige.se/
http://www.registercentrum.se/
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Anteckningar: 
 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 
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Anteckningar: 
 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 
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Anteckningar: 
 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 
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Öppettider  
 
 
 

Provtagningsenheten (entréplan) 
EKG inför operation görs på följande drop-in-tider: 

Måndag 07.30 – 11.30 13.00 – 15.30 

Tisdag - Fredag 07.30 – 11.30  

 

 

 

Provtagningsenheten (entréplan, följ blå pilar i golvet) 
Blodprovstagning görs på följande drop-in-tider: 

Måndag – Torsdag   07.30 – 15.30 

Fredag 07.30 – 14.00 

Lunchstängt 12.00 – 13.00 

 

 

 

Röntgenavdelning (plan 4) 
Röntgenundersökningar görs på följande drop-in-tider: 

Måndag – torsdag   07.00 – 15.15 

Fredag  07.00 – 14.15 

OBS! Ojämna veckor på tisdagar stänger röntgen 15.15. 

 

 

Fysioterapin (plan 1) 
 

Måndag – torsdag   07.30 – 16.00 

Fredag 07.30 – 14.30 

Lunchstängt 12.00 – 13.00 
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Kontaktuppgifter 
 

Vill du kontakta oss via internet så använd 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Logga in på www.1177.se 

Adress: Vårdavdelningen, plan 5, Marconigatan 31, 42122 V Frölunda. 

 

Arbetsterapeut 
Tel: Mobil: 0700-82 24 42, telefonsvarare 

 

 

Narkosläkare på Operationsavdelningen  
Tel. 031- 342 51 39. Måndag-torsdag 11.00–12.00  

 

 

Ortopedimottagningen 
Tel: 031-342 51 40. Du kommer att bli uppringd samma dag eller 

nästkommande vardag. Återbud kan lämnas dygnet runt. 

 

 

Fysioterapin 

Tel: 031-342 51 80. Du kommer bli uppringd samma dag eller 

nästkommande vardag. Återbud kan lämnas dygnet runt. 

 

 

Vårdavdelningen 
Tel: 031-342 51 90 Besökstid 17.00 – 19.00 

 

 
 

Vid akuta problem ska du ringa: 
Vid tilltagande värk kring operationsområdet med eller utan feber, det 

blöder genom förbandet eller att förbandet sitter får hårt eller för löst ska 

du kontakta Ortopedimottagningen. 

Då vi har stängt, på kvällar och helger ska du ringa 1177 för att få reda på 

vilken Jourcentral eller ortopedakut du ska åka till. 

http://www.1177.se/

