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Operationsavdelning 2: Öron-/näsa-/hals- respektive lunga-/tand- och 
käkkirurgi 
Detta dokument utgör basen för den kliniska placeringen vid Operationsavdelning 2 med 
fokus mot ÖNH/LTK-kirurgi efter avklarad jourinskolning. 

 
Sen placering (6-9 månader under år 2-3) 

Bör styras mot avancerad kirurgi och luftvägshantering för patienter vid ÖNH-LTK.  

Teoretiskt behöver därför ST-läkaren efter sin sena placering: 

• Fördjupad kunskap om anatomi relevant för större kirurgi och avancerad luftvägshantering 

• Känna till övergripande principer för indikation och fysiologi vid jetventilation 

• Föreslå handläggning av främmande kropp i luftvägarna 

• Behärska principerna för vakenintubation 

• Behärska principerna för perkutan och kirurgisk trakeotomi på intuberad patient samt 
patient med egen luftväg  

 
Praktiskt bör ST-läkaren efter sin sena placering: 

• Simulerat kirurgisk luftväg och gärna främmande kropp hos barn 

• Deltagit vid kirurgisk trakeotomi, gärna också vid perkutan trakeotomi (IVA) 

• Deltagit vid jetventilation 

• Deltagit vid vakenintubation 

Inkluderar t.ex. epiglottit, abscess/infektion i luftvägarna, främmande kropp, jetventilation, 
vakenintubation, trakeotomi. 

Inläsning 

Samvårdsguiden kan användas som material för att skapa en utgångspunkt inför inläsning och 
kliniska förberedelser inför patientfall på ÖNH-LTK. Samvårdsguiden har initialt tagits fram 
som inskolningsmaterial för narkossköterskor, men målet är att det ska utgöra ett hjälpmedel 
och påminnelse även riktat till narkosläkare. Det ska innehålla ingreppsspecifika detaljer 
kring det kliniska omhändertagandet av patienterna att ta hänsyn till när man skapar sin egen 
patientanpassade “sedvanligt goda anestesi”. Samvårdsguiden går att hitta under 
“AnestesiNorr”, den senaste versionen publiceras först via “Teams-Op2 allmänt-allmänt-
filer”. 
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Via IIPO finns “preoperativ bedömning på operationsavdelning 2” som stöd för val av 
anestesimetod vid ingrepp på ÖNH-LTK  

Frågor och åsikter: Välkomnas till Petter Huitfeldt på telefon 64101  

Uppmärksamma gärna veckans ansvariga läkare på Operation 2 på vilken inriktning du har 
på din placering! 

 


