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Kvalitetsrådets Uppdrag

På uppdrag av RFop:s styrelse arbeta fram “Riksföreningen anser och 
rekommenderar“

Syftet med dessa är att de ska användas och fungera som ett stöd för dig 
som operationssjuksköterska i ditt dagliga arbete

De ska ge patienterna en säker perioperativ vård och bidra till en säker 
arbetsmiljö på din operationsavdelning



mera uppdrag…

• Kvalitetsrådet har även i uppgift att besvara frågor från er medlemmar,
bistå styrelsen i sakfrågor och skriva artiklar i Uppdukat

• På uppdrag av styrelsen ingå och delta i adekvata projekt- och 
arbetsgrupper



Förslag på ämne inkommer från medlem
Förslag från styrelsen på ämne
Frågor från medlemmar

Frågeställning och litteraturöversikt
Matris upprättas 
Skriva
Konsulterar experter

Ut på granskning
Styrelsen godkänner
Publiceras på hemsidan

Så här arbetar vi

Kvalitetsrådet får uppdraget



Senaste Anser och Rekommenderar



Riksföreningen anser & rekommenderar

om besök på operationsavdelningen av produktspecialist







Pågående projekt

• Nya regelverket MDR 2017/745

• Mobiltelefoner på operation



Ladda ner Riksföreningen Anser och Rekommenderar från rfop.se

Omhändertagande av biologiskt preparat i samband med kirurgiska 
ingrepp

Säker läkemedelshantering intraoperativt

Iordningställande och skydd av steril kirurgisk utrustning

Kirurgi under rådande COVID-19 pandemi
Kirurgisk rök

Besök på operationsavdelningen av produktspecialist

Åtgärder mot oavsiktligt kvarlämnat material
Åtgärder mot förväxling (1)
Åtgärder vid anläggande av blodtomt fält (1)
Användning av sterila operationshandskar under invasiv kirurgi

Riksföreningen Anser och Rekommenderar

http://www.rfop.se/media/fyjla5nb/briksfoereningen-anser-och-rekommenderar-angaaende-omhaendertagande-av-biologiskt-preparat-i-samband-med-kirurgiska-ingrepp.pdf
http://www.rfop.se/media/yi2pyxs4/riksfoereningen-anser-och-rekommenderar-angaaende-saeker-laekemedelshantering-intraoperativt.pdf
http://www.rfop.se/media/ukinvfc5/om-iordningstaellande-och-skydd-av-steril-kirurgisk-utrustning.pdf
http://www.rfop.se/media/31pgwk5u/riksfoereningen-anser-och-rekommenderar-om-kirurgi-under-raadande-covid-19-pandemi.pdf
http://www.rfop.se/media/sywb1htg/riksfoereningen-anser-och-rekommenderar-om-kirurgisk-roek.pdf
http://www.rfop.se/media/fdoojaui/rf-anser-och-rekomenderar_besoek-paa-op.pdf
http://www.rfop.se/media/kgihcvpe/rfop-kvarla-mnat-material-rev-2018.pdf
http://www.rfop.se/media/54qf5sim/riksfoereningen-anser-och-rekommenderar-om-aatgaerder-mot-foervaexling-reviderad.pdf
http://www.rfop.se/media/s3gclsjd/om-aatgaerder-vid-anlaeggande-av-blodtomtfaelt-reviderad.pdf
http://www.rfop.se/media/zplb2rbm/om-anvaendning-av-sterila-operationshandskar-under-invasiv-kirurgi.pdf


1

Hur o,a använder ni/hänvisar ni 6ll någon av AR som stöd i ert arbete

1. Dagligen
X. Någon gång/månad
2. Aldrig



2

Är AR lättillgängliga på RF op hemsida

1. Ja
X. Nej
2. Vet ej



3

I vilket format använder ni er av AR

1. Digitalt
x. Utdraget från hemsidan
2. Boken jag fick på Höstkongressen



4

Upplever du att det är lätt att hitta AR på Rfop´s hemsida

1. Ja
x. Nej
2. Kan behöva leta lite!



5

Vilken AR av dessa använder du dig mest av?

1. Omhändertagande av biologiskt preparat i samband med kirurgiska ingrepp

2. Säker läkemedelshantering intraoperativt

3. Iordningställande och skydd av steril kirurgisk utrustning

4. Kirurgi under rådande COVID-19 pandemi

5. Kirurgisk rök

6. Besök på operationsavdelningen av produktspecialist

7. Åtgärder mot oavsiktligt kvarlämnat material

8. Åtgärder mot förväxling

9. Åtgärder vid anläggande av blodtomt fält

10. Användning av sterila operationshandskar under invasiv kirurgi



6

Tycker du att AR fyller ett syfte i din arbetsvardag?

1. Nej jag bryr mig inte!
x. Verkligen bra
2. Jag visste inte att AR fanns



7

Vilket ämne skulle du vilja ha en AR om?



Vinnarnamnet presenteras i Rfop`s montern där priset hämtas!



Om DU vill ha svar på någon fråga eller att du skulle vilja belysa eller har 

ett förslag på något ämnen som rör vårt yrke hör du av dig till

kvalitetsradet@rfop.se

Så kan de snart bli en “rekommenderar och anser” som vi 
alla kan ta del av i vårt arbete

Anna, Anna-Karin, Lasse och Rosa

Hör av dig till Kvalitetsrådet

mailto:kvalitetsradet@rfop.se

