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Dagkirurgien på Regionshospitalet Horsens 
 6 operationsstuer. 

 3 specialer: Ortopædkirurgi, organkirurgi og 

gynækologi. 

 Ca. 9500 operationer om året. 

 Mere end 5000 ortopædkirurgiske operationer 

om året (ca 100 om ugen). 

 I gennemsnit foregår ca 20 % af de 

ortopædkirurgiske operationer i lokalanæstesi. 
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Nyt patientforløb 
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Patienttilfredshedsundersøgelse,  

håndkirurgiske patienter i lokalanæstesi  

 Ventetid 

 Lokalbedøvelse 

 Information 

 Udskrivelse 

 Pårørende 

 Kontakter til sundhedsvæsenet post op 
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Patienttilfredshedsundersøgelse 

 

 Information om ventetid er vigtig 

 Samtale skaber tryghed under operationen 

 Hurtig udskrivelse giver stor tilfredshed 
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Information om ventetid er vigtig 
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Information om ventetid er vigtig 

 ”Nej, kunne godt have brugt information, især for at 
være sikker på, at sidde det rigtige sted, jeg var usikker 
på om det var det rigtige sted, fordi andre kom ind før 
mig”.  

 

 ”En del ventetid, først efter ca 3 kvarter kom sygpl 
og snakkede med mig og fortalte at der lige ville gå 
et øjeblik inden det blev min tur.” 
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Samtale skaber tryghed under operationen 
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Samtale skaber tryghed under operationen 

 ”Der blev fortalt undervejs; alt hvad der skete, vi lavede 
pjat og hyggede. Jeg følte mig meget tryg” 

 

 ”Rigtig godt, blev informeret, og så var det rart, at hun 
(lægen) fortalte om, hvad hun gjorde, og hvad der 
skulle ske”. 
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Hurtig udskrivelse giver stor tilfredshed 
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Hurtig udskrivelse giver stor tilfredshed 

 ”Det var rigtig dejligt at kunne gå hjem igen med det 
samme, er før blevet opereret i foden, hvor jeg nogle 
gange skulle sidde i flere timer. Det skulle jeg ikke 
denne gang, så det var dejligt.”  

 

 ”Sygeplejersken var helt eminent. Dejligt med al den 
information, det her kunne ikke have været bedre. Så nu 
er jeg fuldstændig klar til min næste operation”  
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Konklusion 

 Patienterne vil gerne, at sygeplejerskerne hilser og 
løbende informerer dem, hvis der er ventetid, da det 
ellers kan gøre dem bange og usikre.  

 De fleste patienter beskriver oplevelsen af 
lokalanæstesi som god, og værdsætter samtale, både 
fagligt og privat, under operationen.  

 Patienterne oplever udskrivelsen direkte fra 
operationstuen som positivt, da de gerne vil hurtigt 
hjem, og desuden føler sig velinformeret.  
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Spørgsmål? 
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