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Når væsken i drænet bliver hvid; utilsigtet lymfelækage ”Chylos”- efter hoved-hals kirurgi 

 

Sygeplejerske med klinisk specialfunktion Kirsten Læssøe 

Afdeling for Øre-Næse-Hals kirurgi og audiologi, Rigshospitalet 

 

 

Baggrund: 

Lymfelækage (Chylos) er en sjælden iatrogen komplikation til fjernelse af lymfeknuder på halsen i 

forbindelse med hoved-hals-kirurgi. Chylos er læk på ductus thoracicus hvor der siver en mælkehvid           

væske til omgivelserne, og kan potentielt være en livstruende tilstand.  

8-10 patienter i Afdeling for Øre-Næse-Hals Kirurgi og Audiologi oplevet komplikationen til deres Hoved-            

Hals kræftoperation. Det kan forlænger indlæggelsen op til to uger. Chylos behandles ved at reduceret            

det enteralt fedtindtag. To pilot interviews viser at patienterne oplever uklarhed, udfordringer og             

usikkerhed, vedrørende den generelle information og specielt om de ernæringsmæssige udfordringer, 

under deres indlæggelsen og i forbindelse med udskrivelsen. 

Problematikken undersøges yderligere i interview med 5 patienter.  

 

Formål: 

At undersøge hvordan Øre-Næse-Hals patienter som har gennemgået hoved-hals kirurgi og har fået             

chylos, oplever de ernæringsmæssige udfordringer, der er forbundet med behandlingen af lymfelækagen.     

At kvalificere de allerede eksisterende vejledninger, VIP og procedure, og identificere sygeplejen til 

patientgruppen med inspiration fra Fundamentals of Care (FoC). 

 

Metode: 

Der er gennemført fem semistrukturerede interviews med patienter der har fået chylos efter operation          

for hoved-hals-kræft. Interviewene er foretaget med en fænomenologisk hermeneutisk tilgang. Der er 

udarbejdet interviewguide og interviewene er transkriberet. Efterfølgende er der foretaget 

meningskondensering. Interventionen er implementeret med inspiration fra FoC  

 

Fund: 

1. Tema -Tab af kontrol; at føle sig hård ramt.  

2. Tema - Usikkerhed hos læger og sygeplejersker. 

3. Tema - Udskrivelse; Hvad så nu? 

Implementering:               

VIP er præciseret og revideret. Der er foretaget en tværfaglig implementering. Kosttilbuddet er 

gennemarbejdet med diætist ansvarlig for Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling. Kost sortimentet til                

patienterne er udvidet og præciseret. Den basale sygepleje til patientgruppen er italesat inspireret af 

Fundamentals of Care. 
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Patienters oplevelser af at anvende en compliancedagbog under indlæggelse efter               

ortodontisk kirurgi 

Forfattere og ansættelsessted 

Bára Jacobsen1 & Ditte Gertz Mogensen1 

1 Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet, Denmark 

Introduktion 

Ortodontisk kirurgi er den primære behandlingsform for patienter med alvorlige kæbe- og 

tandstillingsdeformiteter. Patienter, der gennemgår ortodontisk kirurgi, er ofte raske, unge mennesker, 

i alderen 18-30 år. Tidligere undersøgelser viser, at denne patientgruppe ofte er usikker og ængstelig  

under indlæggelsen, da de føler sig uforberedte på deres fysiske og psykologiske tilstand. For at mindske 

patienternes usikkerhed og forbedre deres oplevelse af indlæggelsen blev en compliancedagbog afprøvet 

som pilotprojekt i foråret 2022. 

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan patienter, der har gennemgået ortodontisk kirurgi, 

oplever brugen af en compliancedagbog under deres postoperative indlæggelse. 

Metode 

Der blev foretaget semistrukturerede interviews med fire patienter ved hjælp af en hermeneutisk tilgang. 

Interviewene er analyseret med Dahlager og Fredslunds hermeneutiske metode. 

Resultater 

Der blev identificeret tre hovedtemaer: 1) Oplevelsen af at have et overblik over indlæggelsen, 2) 

Compliancedagbogen ville være nyttig for andre patientgrupper, og 3) Følelsen af, at dagbogen er 

unødvendig. 

Konklusion  

De fleste patienter oplever et bedre overblik over deres indlæggelse ved hjælp af compliance-dagbogen,         

men nogle patienter føler dog, at dagbogen er unødvendig. Samlet set konkluderes det, at dagbogen kan 

være nyttig for andre patientgrupper, hvor dette værktøj kan give et overblik over indlæggelsen og                

dermed øge patientens compliance under den postoperative indlæggelse. 

Kontaktperson 

Ditte Gertz Mogensen, Klinisk sygeplejespecialist og ph.d.-studerende  

Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet, Denmark 

Mail: ditte.gertz.mogensen@regionh.dk 
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Skills undervisning i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi 

 

Af Cathrine Tackmann Eibye, Klinisk sygeplejespecialist, 

Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet.  

 

Introduktion 

Skills undervisning i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi er en del af den sygeplejefaglige 

kompetenceudvikling. Skills fokuserer på den evidens- og forskningsbaserede kultur og sikrer, at 

sygeplejerskerne opnår læringsudbytte bestående af viden, færdigheder og kompetencer, der er               

nødvendige for at yde sygepleje af høj kvalitet. Sygeplejerskerne præsenteres for den nyeste, 

evidensbaserede viden indenfor udvalgte sygeplejefaglige emner, hvilket giver mulighed for at                

genopfriske eller tilegne sig nye kompetencer, færdigheder og kvalifikationer. Skills undervisning tager 

udgangspunkt i den basale sygepleje, som kombineres med specialespecifik sygepleje indenfor øre-                     

næse- og halskirurgi.   

Formål  

Formålet med Skills er at opnå det bedst mulige patientforløb ved at sikre sygeplejerskernes viden, 

færdigheder og rette kompetencer til at udføre god sygepleje, som lever op til de organisatoriske 

retningslinjer. Samtidig er visionen med Skills undervisning at sikre den enkelte sygeplejerske faglige 

udfordringer og kompetenceudvikling.   

Materialer og metoder 

Skills undervisning er obligatorisk for alle sygeplejersker i afdelingen. Skills afholdes 3-4 gange årligt               

med forskellige udvalgte emner. Hver Skills undervisning forløber over tre timer og gentages tre gange, 

således alle sygeplejersker kan deltage.  

Forud for Skills er der udarbejdet et skriftligt oplæg omhandlende det givne emne, som                 

sygeplejerskerne har læst forud for undervisningen. Det skriftlige oplæg sammensættes af                   

videnskabelige artikler, lærebøger samt lokale, regionale og nationale vejledninger og instrukser. 

Skills undervisning faciliteres forskelligt afhængigt af det givne emne. Det har bestået af dialog- og 

simulationsbaseret undervisning, praktisk træning af færdigheder, casearbejde, forskellige                 

oplægsholdere med specialviden indenfor det givne felt. Derudover har der været multiple choice test                 

eller quiz.   

Emnerne til Skills undervisning har været refeeding syndrom, diabetes hos den kirurgiske patient, 

mundpleje, sygepleje til den ortodontisk kirurgiske patient og akut sygepleje herunder blødning i øvre 

luftveje, anafylaksi, hjertestop og respirationsbesvær. Emnerne er udvalgt på baggrund af             

sygeplejerskernes egne ønsker og efter hvad der vurderes at være behov for at sætte fokus på i           

sygeplejen.  

Resultater   

Skills undervisningen evalueres af de deltagende sygeplejersker, som dermed får mulighed for at give 

feedback og selv påvirke undervisningen. Positive tilbagemeldinger ift. undervisning på tværs af              

ambulatorie og sengeafsnit. God mulighed for at styrke samarbejdet ved at opnå større forståelse for 

hinandens arbejdsområder og arbejdsgange. Sygeplejerskerne oplever sig fagligt udfordret og får 

genopfrisket kendt viden. Alt sammen fordele som har implikationer for praksis, da faglighed, praktiske 

færdigheder og kollegialt fællesskab styrkes. 

Kontakt: Cathrine.tackmann.eibye@regionh.dk  
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