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Abstract nr. 1  
Tværfaglig undervisningsdag for patienter og pårørende efter operation for 
hoved- og halskræft 
  

Forfattere:  

Ida Marie Jelsdal Larsen, sygeplejerske og Birgitta Nordenhof, sygeplejerske, Phd. Øre-

næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet 

  

Baggrund:  

I 2015 ændres postoperative kontroller til et opfølgningsprogram, hvor patientens besøg redu-

ceres. Til gengæld har patienten direkte adgang til at henvise sig selv, ved bekymringer om 

recidiv. Derfor etableres en tværfaglig uddannelsesdag for patienter og deres pårørende.  

 

Formål:  

At undervise i selvhjælp, alarmsymptomer, hvordan man får adgang til hurtig undersøgelse af 

symptomer og hvordan man skal håndtere fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger efter 

operation for hoved-halskræft. Interventionsdesignet er baseret på et hermeneutisk litteratur-

studie og omfatter forskningsartikler, selvomsorgsteori, kriseorientering og teori om lærings-

processer.  

 

Metode:  

Et spørgeskema, leveret til 75 patienter og 44 pårørende, blev returneret fra 71 patienter og 

42 pårørende.  

 

Resultater:  

Opgørelsen viser, at flere pårørende end patienter brug for at høre om og drøfte, hvorledes 

man kan forbedre talefunktionen, ernæring, følelser som forløbet vækker, livsstilsændringer og 

hvordan ny ”normalitet” kan håndteres. Ifølge pårørende øger undervisningsdagen deres for-

ståelse af patientens situation, som de ellers mest oplever fra sidelinjen. Og patienter oplever, 

at de får ideer til, hvorledes de kan håndtere deres specielle symptombyrde. På undervisnings-

dagen ses, at nogle patienter har et forholdsvis let forløb, andre kæmper med et kompliceret 

forløb og har stadig svært ved at forstå deres følelsesmæssige reaktioner. 72 % af patienterne 

og 57 % af pårørende fandt at 2 måneder efter operationen er et godt tidspunkt for undervis-

ningsdagen. De øvrige ønskede tidligere eller senere undervisning. Generelt er både patienter 

og pårørende tilfredse. 

  

Kontaktpersoner: Ida Marie Jelsdal Larsen ida.marie.larsen.jelsdal@regionh.dk Tlf.nr.: 3545 7381 

Birgitta Nordenhof  Birgitta.Nordenhof.larsen@regionh.dk Tlf.nr.: 3545 0988 
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Abstract nr. 2:  
Kom godt hjem – patientvenlig udskrivelsesinformation  

 

Forfattere: 

Gitte Brix Nysom, Kvalitetskoordinator og sygeplejerske, Stine Kjær Hansen, sygeplejerske 

og Ann Wolff Bregendahl, Klinisk sygeplejespecialist Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Vejle 

Sygehus, SLB  

 

Baggrund: 

Operationspatienter informeres mundtligt og skriftligt ved forundersøgelse samt mundtligt ved 

udskrivelse. Telefonopkald fra patienter postoperativt vidner dog om, at der er informationer 

de ikke har fået, har misforstået eller har glemt, hvilket skaber usikkerhed ved patienterne. 

Ønsket er at afdække om patientvenlig udskrivelsesinformation kan øge trygheden postopera-

tivt samt minimere telefonopkald  

 

Formål: 

At udarbejde og implementere patientvenlig udskrivelsesinformation 

 

Metode: Der er udarbejdet patientvenlig udskrivelsesinformation med afsæt i retningslinjer og 

eksisterende pjecer for hvert operative indgreb. Fire patienter er telefoninterviewet om ople-

velsen af brugen af udskrivelsesinformationen. Inden implementering af udskrivelsesinformati-

onen er der foretaget registreringer af patientopkald omhandlende postoperative spørgsmål. 

Registreringerne er foretaget over 14 dage før implementering og skal gentages i foråret 2019  

 

Resultater: 

Udsagn fra informanterne peger på, at de oplever individuel udskrivelsesinformation mere per-

sonlig og vedkommende, da den er henvendt til dem og ikke en patientgruppe, som oplevet 

ved udlevering af pjecer. Derudover tilkendegiver informanterne, at det er betryggende at de i 

udskrivelsesinformationen kan finde svar på spørgsmål, der opstår postoperativt 

 

Konklusion: Det opleves, at have højnet kvaliteten af information til patienter, da gennem-

gang af pjecer og retningslinjer på tværs af afdelingen har skabt overensstemmelse mellem 

den mundtlige og skriftlige information til patienterne. Sygeplejerskerne oplever desuden til-

fredshed i at give mundtlig og skriftlig patientinformation på et meget individuelt patientniveau 

 

Kontakt: Gitte Brix Nysom gitte.brix.jensen@rsyd.dk, Stine Kjær Hansen stine.kjaer.han-

sen@rsyd.dk og Ann Wolff Bregendahl ann.wolff.bregendahl@rsyd.dk  
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Abstract nr. 3 
ØNH-sygepleje der krydser grænser  
 

Forfatter:  

Annelise Mortensen, sygeplejerske, ph.d. studerende, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk 

Klinik, Rigshospitalet, Danmark 

  

Formål:  

At forbedre plejen i hjemmet, af kirurgisk behandlede hoved-halskræft (HHC) patienter efter 

udskrivelsen, ved at styrke de sygeplejefaglige kompetencer tæt på patienten og imødekomme 

patientens behov. 

  

Metode:  

Der oprettes et team af specialiserede ØNH-sygeplejersker, med tæt kontakt til patienten fra 

tidspunktet efter operationen indtil to måneder efter indgrebet. Patienterne har været indlagt 

på Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.  

Sygeplejerskerne varetager følgende opgaver:  

 

• Gennemfører rehabiliterings interviews, der afdækker patientens behov for rehabilite-

ring og hjemmebesøg  

• Henviser patienten til kommunal rehabilitering ved behov  

• Holder tæt kontakt til patienten efter udskrivelsen  

• Besøger patienter efter større kirurgiske indgreb eller med høj symptombyrde, i hjem-

met  

• Underviser hjemmesygeplejersker i ØNH-sygepleje hjemme hos patienten, ved behov 

for dette  

 

Resultater: 

I perioden april 2015 – april 2016, blev der inkluderet 156 patienter, der viste at sygeplejein-

terventionen var relateret til ernæringsproblemer, smertebehandling, trakeotomier, sårpleje og 

støtte til egenomsorg. ØNH-sygeplejerskerne gennemførte 745 telefonopkald, med kontakt til 

patienter og familie; koordinering med hjemmesygeplejersker og kommunal rehabilitering. Der 

blev gennemført sygeplejesamtaler med 85% af patienterne, hvilket resulterede i henvisning 

til kommunal rehabilitering for 72% af patienterne. 

Patienter oplevede at interventionen støttede dem i at håndtere praktiske, fysiske og emotio-

nelle udfordringer. Hjemmesygeplejerskerne værdsatte støtten fra ØNH-sygeplejersken, hvil-

ket lettede deres usikkerhed og gav dem tillid til at udføre ØNH-specifikke sygeplejeprocedurer 

på egen hånd. 

Konklusion: 

Interventionen har vist at patienterne har gavn af tæt kontakt til et lille team af sygeplejer-

sker, med høje kompetencer i ØNH-sygepleje, i deres forløb. Det specialiserede ØNH-team har 

været i funktion siden april 2016, i umiddelbar forlængelse af interventionen. 
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Det specialiserede ØNH-team har været i funktion siden april 2015. Det første år som led i et 

forskningsprojekt og derefter en del af ØNH-klinikkens faste tilbud til HHC patienter. Hoved-

halskræft patienter har en høj symptombyrde med mange symptomer der interagerer og for-

stærker hinanden. Dernæst er HHC en mindre diagnosegruppe, med kun 1400 nye tilfælde år-

ligt i Danmark. Hjemmesygeplejersker ser derfor sjældent HHC-patienter i hjemmet og opar-

bejder dermed ingen kompetencer eller erfaring i plejen af HHC patienter. Funktionen har vist 

at patienterne har god gavn af tæt kontakt til et lille team af sygeplejersker, med høje kompe-

tencer i ØNH-sygepleje, i deres forløb. 

  

Kontakt person: Annelise Mortensen, e-mail: Annelise.Mortensen.01@regionh.dk 
 
 

Abstract nr. 4  
Klinisk retningslinje for trachealsugning og - fugtning af ikke-respiratorkræ-
vende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi  
 

Forfattere: 

Stine Askholm Rosenberg, Klinisk Sygeplejespecialist, Cand.cur, Øre-næse-halskirurgisk af-

deling, Aarhus Universitshospital Annelise Mortensen, Klinisk Sygeplejespecialist, MSA, Øre-

næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet, Susanne Djernes Bird, Udviklings-

sygeplejerske, Cand.scient.san, Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling F, Odense Universitetshospi-

tal, Vibeke Gravers Kristensen, Sygeplejerske med særlig klinisk funktion - udvikling, MKS, 

Sengeafsnit NHH, Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Lene Nør-

gaard, Kvalitets-& Udviklingssygeplejerske, MPQM, Øre-, Næse-, Hals-& Kæbekirurgisk afde-

ling, Sjællands Universitetshospital 

 

Baggrund og formål:  

Frie luftveje hos patienter med tracheostomi er eksistentiel og sikres ved, at trachealkanylen 

suges ren for sekret, inderkanylen renses, og sekret- og skorpedannelse forebygges. Ukorrekt 

udførelse at procedurerne kan medføre ubehag for patienten, skade på trachea, og i værste 

fald blokere luftvejene. At sikre at voksne patienter med trachealkanyle (uden respirator) får 

bedst mulig pleje ved trachealsugning og –fugtning.  

 

Metode: Systematisk litteratursøgning efter retningslinjer, reviews og primær litteratur med 

fokus på indikation for sugning og sugevarighed, sugedybde og sugeteknik, ilt-tilskud og hygi-

ejniske forholdsregler, hydrering og fugtning i forbindelse med sugning samt teknik, hyppighed 

og hjælpemidler ved fugtning. Forskningsartikler og reviews er kvalitetsbedømt, kritisk læst og 

vurderet. Guidelines er kvalitetsvurderet ved brug af AGREE I. Der blev dog ikke fundet littera-

tur med sufficient evidensstyrke, hvorved vi valgte at basere retningslinjen på konsensus.  

Konsensus metode: En modificeret Delphimetode blev anvendt, og vi udsendte et spørge-

skema til et ekspertpanel bestående af 10 læger og 20 sygeplejersker repræsenteret fra alle 

Øre-, Næse- og Halskirurgiske afdelinger i Danmark. Spørgeskemaet er udsendt ad 2 omgange 

og efter endelig opgørelse af panelets besvarelser, er slutproduktet et kvantitativt, summarisk 

udtryk for hele gruppens vurdering. I alt er der opnået konsensus om 25 påstande/spørgsmål 

ud af 69. 
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Konklusion: Der er i hovedtræk opnået konsensus om, at der kun skal suges ved behov, med 

kortest mulig varighed, og aldrig længere ned end trachealkanylens længde. Skorper og sekret 

skal forebygges ved sufficient hydrering og fugtning samt drypning eller spray med sterilt salt-

vand. Der opretholdes rene principper umiddelbart efter anlæggelse af tracheostomien. Suges-

langen skylles med postevand og -kateteret kasseres efter hver sugeseance.  

 

Perspektivering:  

Retningslinjen kan være med til at ensrette og evidensbasere sygeplejen.   

 

Kontaktperson: Vibeke Gravers Kristensen, Aalborg. Mail: vgk@rn.dk 

 
Abstract nr. 5  
Titel: HVORDAN IMØDEKOMMER VI DE PÅRØRENDES BEHOV, SÅ DE FØLER 
SIG TILPAS INDDRAGET? 

Forfattere: 

Sygeplejerske Winnie Lindberg Andersen, Sygeplejerske Elise Skov Jørgensen, Odense 

Universitets Hospital 

 

Baggrund: 

LUP´en for 2016 i afd. F viste, at 33% af patienterne ikke oplevede, at deres pårørende blev 

medinddraget/ havde haft mulighed for at deltage i beslutning om behandling. Med baggrund i 

dette samt en indledende artikelsøgning udarbejdede vi innovationsspørgsmålet: ”Hvordan 

imødekommer vi de pårørendes behov, så de føler sig tilpas inddraget? ” 

 

Formål:  

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke behov pårørende har for inddragelse samt 

hvordan pårørendeinddragelse praktiseres i øre-næse-halskirurgisk afdeling F. Samtidig udfor-

skes og beskrives mulighedsrum for, hvordan en praksis, hvor pårørende inddrages tilpas, kan 

realiseres.  

 

Metode:  

Projektet blev drevet som et innovationsprojekt og gennemgik Syddansk Sundhedsinnovations 

procesmodels fem faser.  

Til dataindsamling blev der udført 20 telefoninterview med pårørende, 19 interviews med læ-

ger og sygeplejersker samt 3 dages observationsstudie af læger og sygeplejerskers arbejde 

med patienter og pårørende. Data blev analyseret med mønsteranalyser, fortolkning, menings-

skabelse og herefter indkredsning af behov. Indsigter blev oversat til udviklingspotentialer. 

Herefter udførtes idegenerering og gruppering af ideer til sammenhængende konceptideer.  

 

Resultat: 

Dataindsamlingen viste, at pårørende har behov for information for at føle sig klædt på til op-

gaven. De beskriver, at de er med som ekstra ører og ønsker at være en støtte for patienten. 

De vil gerne inddrages men ikke i alt. De føler sig til tider overinvolveret og oplever at være 

alene om opgaven. De pårørende giver endvidere udtryk for at føle sig involveret på vores 

præmisser. 

mailto:vgk@rn.dk
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Læger og sygeplejersker fortæller, at de involverer de pårørende, når de ser patienten har be-

hov for det. De spørger ikke ind til de pårørendes behov og dokumenterer heller ikke aftaler 

eller ønsker. Idegenereringen resulterede i følgende mulighedsrum ”indretning af ambulatorie-

rum”, ”værdigrundlag” ”forberedelse af pårørende til opgaven”.   

 

Konsekvenser for praksis/ konklusion: 

Med støtte fra innovationspuljen er vi i gang med at udarbejde en velkomstvideo for pårø-

rende. Denne video har til formål at forberede de pårørende på deres rolle samt tydeliggøre, at 

vi som sundhedspersonale ønsker at gøre brug af deres viden og tage hensyn til deres indivi-

duelle behov ift. at løse opgaven som pårørende. Sideløbende arbejdes der aktivt med at for-

mulere et værdigrundlag for pårørendeinddragelse i afdelingen, ligesom der hen over efteråret 

er sat fokus på pårørendeinddragelse ved case-diskussioner og temadag. Der er udarbejdet en 

plakat med 11 gode råd til pårørendeinddragelse, som hænger strategisk rundt omkring i hele 

afdelingen. Ambulatorierum indrettes, så pårørende får en ligeværdig plads ved konsultatio-

nen. 

 

Kontakt: Winnie Lindberg Andersen, winnie.l.andersen@rsyd.dk Elise Skov Jørgensen, 

elise.joergensen@rsyd.dk 

 

 
Abstract nr. 6  
Tværfaglig stuegang på Intensivt Terapiafsnit (ITA) – optimering af overgan-

gen mellem ITA og Øre-næse-halskirurgisk sengeafsnit efter stor Hoved-
hals-cancerkirurgi  
 

Forfattere:  

Kirsten Læssøe, RH, Rebecca Mackel, RH, Cand.Cur. 1Øre-næse-halskirurgisk og Audiolo-

gisk Klinik, Rigshospitalet  

 

Baggrund: 

Overgangen fra ITA til sengeafsnit er en kritisk overgang, som patienter ofte oplever som 

stressende og utryg. Dertil er der risiko for, at vigtig information går tabt, hvilket kan skabe 

alvorlige patientsikkerhedsbrud. 

  

Formål:  

At optimere overgangen mellem ITA og Øre-næse-hals (ØNH) kirurgisk sengeafsnit efter stor 

hoved-hals-cancerkirurgi.  

 

Metode:  

Projektet blev udviklet og implementeret fra 2015-2016. Udgangspunktet var drøftelser mel-

lem sengeafsnittets og ITAs personale, der havde til formål, at identificere optimeringsmulig-

heder. Den endelige optimering blev beskrevet som et led i hhv. en læge og den kliniske afde-

lingssygeplejerskes videreuddannelse. ITA-personalet blev herefter undervist i Øre-næse-hals-

kirurgi og projektet. 

  

 

 

mailto:winnie.l.andersen@rsyd.dk
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Resultat:  

For at optimere overgangen mellem ITA og sengeafsnit efter stor hoved-hals-cancerkirurgi, 

blev tværfaglig stuegang på ITA implementeret. Til stuegangen deltager en læge og en syge-

plejerske fra ITA samt en læge og en sygeplejerske fra ØNH-sengeafsnit. Patienter tilses ved 

behov frem mod overflytningen. Til den fælles stuegang drøftes patientens problemstillinger, 

og der lægges en plan for den videre pleje og behandling. Hvis det er muligt inddrages patient 

og pårørende i planlægningen af overflytningen, så de oplever tryghed i hele forløbet.  

Kliniske erfaringer viser, at den tværfaglige stuegang skaber kontinuitet i plejen og behandlin-

gen af de dårligste patienter i ØNH. Herudover øges fagligheden omkring patienten grundet 

den tværfaglige sparring. Patienter og pårørende giver udtryk for, at de føler sig trygge i over-

gangen, da de møder sengeafsnittets personale før overflytningen. Projektet er i dag bredt ud 

til Tand-, mund- og kæbepatienter i vores klinik.  

 

Kontakt person: Kirsten Læssøe tlf. 2682 5841 

 

 

Abstract nr. 7:  
Patienter med obstruktiv søvnapnø: Særlige kendetegn ved manglende com-

pliance?  
 

Forfattere:  

Rikke Toftelund Sørensen, sygeplejerske med særlig klinisk funktion - Uddannelse, Under-

visning, Udvikling. MHH. Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Søvncenter Nord, Aalborg Universi-

tetshospital. Helle Mørk Jørgensen, sygeplejerske. Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Søvn-

center Nord, Aalborg Universitetshospital. Kathrine Hoffmann Kusk, videnskabelig assistent. 

Cand. Scient. Soc. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital. Britt 

Laugesen, Postdoc. Sygeplejerske. Ph.d. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Uni-

versitetshospital. Birgitte Boll, klinisk sygeplejespecialist. MVO. Klinik Hoved-Orto, Aalborg 

Universitetshospital.  

 

Baggrund / introduktion:  

Obstruktiv søvnapnø er en søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse, der karakteriseres ved hel 

eller delvis obstruktion af de øvre luftveje. Standardbehandlingen af obstruktiv søvnapnø er 

Continuos Positive Airway Pressure (CPAP). Patienterne udfordres af det konstante lufttryk, 

CPAP masken og påvirkes af familie og pårørendes reaktion på CPAP. Ligeledes kan ko-morbi-

ditet udfordre brugen af CPAP. Nævnte faktorer kan medvirke til manglende compliance i for-

hold til CPAP behandlingen. Compliance defineres som CPAP behandling over 4 timer per nat 

og med 70% brug over en måned. Øget compliance kan føre til bedre livskvalitet for den en-

kelte patient. 

  

Formål:  

Formålet med studiet er at identificere kendetegn hos den voksne patient med nydiagnostise-

ret obstruktiv søvnapnø i behandling med CPAP og med manglende compliance. 

  

Metode:  

Studiet er retrospektivt med data indsamlet på 200 nydiagnostiseret voksne patienter med ob-

struktiv søvnapnø i behandling med CPAP. Data indhentes fra den elektroniske patientjournal, 
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selvdeklarationsskema, Epworth Sleepiness Scale, Cardio Respiratorisk Monitorering og CPAP 

apparatur. Der indhentes data om socioøkonomiske-, demografiske- og sygdomsspecifikke fak-

torer på ambulante patienter i perioden fra april 2015 til december 2015.  

 

Implikation for klinisk praksis: Resultater fra studiet forventes at bidrage til et kvalitativt 

studie, hvor patienters oplevelser med CPAP undersøges. Integrering af resultater fra studierne 

forventes at bidrage til udvikling af en intervention, der øger compliance hos patienter med ob-

struktiv søvnapnø i behandling med CPAP. 

 

Kontaktperson: Rikke Toftelund Sørensen. Mail: r.toftelund@rn.dk 
 

Abstract nr. 8  
Sygeplejeambulatorium til patienter med Benforankret høreapparat (BAHA)  

 
Forfattere:  

Debbie Mary Berthelsen, Sygeplejerske, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigs-

hospitalet, Kirsten Wielandt, Sygeplejerske, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, 

Rigshospitalet, Tina Rasmussen, Sygeplejerske, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Kli-

nik, Rigshospitalet, Rebecca Mackel, Cand.Cur., Sygeplejerske, Øre-næse-halskirurgisk og 

Audiologisk Klinik, Rigshospitalet 

  

Baggrund:  

Patienter med BAHA har brug for kontinuitet og mulighed for at drøfte fysiske, psykiske og so-

ciale problemstillinger efter en BAHA-operation. Det vil formentlig være muligt, hvis patienten 

ser den samme sygeplejerske i et sygeplejeambulatorium i hele opfølgningsforløbet.  

 

Formål: 

At udvikle og implementere opfølgning i sygeplejeambulatorium efter BAHA-operation  

 

Metode: 

Sygeplejeambulatoriet blev oprettet i 2014, og i den forbindelse blev BAHA-sygeplejerskerne 

oplært af en ørelæge. Der blev udarbejdet instrukser omkring BAHA-opfølgning; for at sikre en 

ensrettet praksis. Sygeplejeambulatoriet er løbende blevet forbedret på baggrund af patienter-

nes tilbagemeldinger og BAHA-sygeplejerskernes erfaringer. 

  

Resultat:  

Det har været muligt, at implementere et sygeplejeambulatorie med selvstændig BAHA-syge-

pleje. De kliniske erfaringer viser, at patienterne oplever kontinuitet og tillid i sygeplejen. Det 

har ligeledes givet færre udeblivelser. Patienterne kommer til den første samtale 10 dage efter 

operationen og derefter en gang om året. Patienterne kan altid få råd og vejledning; enten te-

lefonisk eller til en akutkonsultation. Der er ansat tre BAHA-sygeplejersker, der både følger 

børn og voksne med BAHA. Det lille team gør det muligt at skabe en tillidsfuld relation til pati-

enterne, og det giver ensrettet pleje. Afsnittets læger står altid til rådighed ved tvivlsspørgs-

mål.  
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Når patienterne kommer i sygeplejeambulatoriet, undersøger sygeplejerskerne altid hudni-

veauet, infektionsrisikoen og om skruen sidder korrekt. Herudover taler sygeplejersken og pa-

tienten om, hvordan patienten får mest muligt ud af deres BAHA. Der tages altid udgangs-

punkt i patientens fysiske, psykiske og sociale udfordringer ved apparatet.  

 

Kontaktperson: Debbie Mary Berthelsen, Telefonnr.: 3867 2746, Mail: debbie.mary.berthel-

sen@regionh.dk 
 

 

Abstract nr. 9 
Implementering af Nurse-administered Propofol Sedation (NAPS) under søv-

nendoskopi 
  

Forfattere:  

Christine Møller, RN; Signe Feiling Kirkedal1, RN; Anne Marie Hildebrandt1, RN; Eva Kirke-

gaard Kiær, MD; Rebecca Mackel, RN, Cand.Cur.1Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk 

Klinik, Rigshospitalet  

 

Patienter med obstruktiv søvnapnø, der ikke kan anvende CPAP under søvn, kan behandles ki-

rurgisk. Siden 2015 har vi tilbudt en søvnendoskopi, Drug Induced Sedation Endoscopy 

(DISE), forud for en eventuel operation, hvor NAPS anvendes til sedering under søvnendo-

skopi. 

  

Formål:  

At udvikle og implementerer NAPS under søvnendoskopi som en del af et større forskningspro-

jekt. 

  

Metode:  

Forud for projektet var to ØNH-læger og to ØNH-sygeplejersker på NAPS-uddannelse og på 

studiebesøg på en Gastroenhed. Herudover blev et samarbejde med Anæstesiologisk afdeling 

etableret til faglig sparring og certificering. Hertil står de til rådighed under søvnendosko-

pierne. Praksissen omkring NAPS er kontinuerligt blevet udviklet på baggrund af tværfaglige 

drøftelser og patienternes tilbagemeldinger, for at sikre et godt arbejdsmiljø, patienttilfredshed 

og –sikkerhed.  

 

Resultat:  

NAPS er i dag implementeret som sederingsmetode under søvnendoskopi i vores klinik. Patien-

ten møder i ambulatoriet før søvnendoskopien til forundersøgelse ved en DISE-læge og NAPS-

sygeplejerske. Under søvnendoskopien monitorerer sygeplejersken patientens vitale parametre 

og sederer patienten med propofol i refrakte doser. Efter undersøgelsen observeres patienten i 

30 min. og udskrives til ambulant kontrol. Sygeplejersken har fokus på at skabe tryghed og 

forudsigelighed igennem både verbal og non-verbal kommunikation samt skabe ro på stuen. 

Derudover møder patienten det samme personale under hele forløbet. Kliniske erfaringer viser, 

at implementering af NAPS i forbindelse med søvnendoskopi er muligt. Foreløbigt er 230 pati- 
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enter blevet undersøgt, hvor sedationen er forløbet uden komplikationer. Patienterne giver ud-

tryk for stor tilfredshed med forløbet. 

  

Kontaktpersoner: Christine Møller og Signe Feiling Kirkedal, tlf. 38 67 38 22 
 

 
Abstract nr. 10  
Drænbehandling efter superficiel parotidectomi? 
 

Forfatter:  

Charlotte Fog Nielsen, Sygeplejerske, Øre- næse- og halsafdelingen, Holstebro 

  

Baggrund: 

Behandling af de fleste benigne tumorer i glandula parotis involverer oftest som minimum en 

superficiel parotidectomi (SP). 

Ved SP fjernes tumor samt den resterende superficielle lap. Efter at have sikret sig hæ-

mostase, kan der placeres et sugedræn i operationskaviteten for at undgå hæmatom såvel 

som seromdannelse. Dette gøres rutinemæssigt på Øre-næse-hals afdelingen, Regionshospita-

let Holstebro. I henhold til nuværende retningslinjer betyder anlæggelse af dræn, at patienten 

observeres et døgn under indlæggelse. Såfremt under 25 ml sekretion idrænet det første post-

operative døgn, kan drænet seponeres. 

 

Formål: 

Formålet med dette studie er, at evaluere behovet for drænage efter SP samt komplikationsra-

ten blandt patienter, der bliver opereret med SP på baggrund af en benign tumor i glandula 

parotis.Hypotesen er, at de fleste patienter opereret med SP ikke har behov for postoperativ 

drænage. 

 

Metode: 

Der er foretaget en retroperspektiv analyse involvererende data fra alle konsektutivt opererede 

patienter på Øre-næse-hals afdelingen Regionshospitalet Holstebro Danmark, fra d. 1. januar 

2011 -31. december 2016. Demografiske oplysninger inkl. comobiditet, medicin, postoperativ 

sekretion i drænet og forekomst af komplikationer (hæmatom, infektion, fistler, Freys syn-

drom, påvirkning af nervus facialis, histologi) registreres. Patienter med sekretion under 25 ml 

i drænet blev sammenholdt med patienter med sekretion over 25 ml. i drænet, da 25 ml var 

grænsen for seponering af drænet. 

 

Resultat: 

Patienter med benign tumor i glandula parotis som opereres med SP er identificeret via en re-

troperspektiv søgning i den elektroniske patientjournal (KELB40-KELB50) fra 1. januar 2011 

til31. december 2016. 220 patienter blev  identificeret og XXX blev inkluderet i studiet. De 

specifikke data vil blive fremlagt. 

 

Kontaktperson: Charlotte Fog Nielsen chlonils.rm@dk  Tlf.nr.: 7843 9744 
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Abstract nr. 11:  
Hvad har betydning for patienter med permanent tracheostomi i forhold til at 
mestre deres hverdagsliv? 
  

Forfatter: Lisbeth Borgsten, Sygeplejerske, Øre, næse og halsafdelingen Nordsjællands 

Hospital. 

   

Baggrund / Introduktion:  

Posteren præsenterer overvejelser i forhold til metode og design for et fremtidigt kvalitativt 

studie omhandlende patienter med permanent trachealkanyle (PTK). Det er et relevant emne, 

da der opnås viden, som vil åbne mulighed for at udvikle sygeplejen til patientgruppen, for at 

øge deres mestring af hverdagen og eksempelvis modvirke infektion. Der eksisterer sparsom 

viden om patienters hverdagsliv med en PTK. De eksisterende studier, omhandler primært pa-

tienter i den akutte fase. Det forventes at opnå en viden om, hvordan patienten mestrer hver-

dagen. Denne viden, er i sig selv værdifuld for bedst muligt at støtte patienten med en PTK. 

Studiets resultater kan samtidig være hypotesegenererende og bidrage til at der kan udvikles 

og afprøves interventioner målrettet at forbedre mestringsevnen hos PTK patienter.  

 

Formål:  

Formålet med posteren er, at drøfte studiets metode, design og overordnet formål med syge-

plejefaglige kollegaer.  

Formålet med studiet, er at undersøge danske patienters erfaringer, med at leve med en tra-

chealkanyle og derved få viden om, hvordan sundhedsprofessionelle kan støtte patienterne i at 

mestre deres hverdagsliv. Emnets fokus er at generere viden om livet med en PTK, for via den 

indsigt og forståelse at kunne udvikle og målrette sygeplejen til patienter med trachealkanyle. 

 

Metode:  

Studiet tilrettelægges med et kvalitativt eksplorativt design. Data indhentes via semistrukture-

ret interview. Det forventes at inkludere mellem 15- 20 patienter indtil der er opnået data-

mætning. Studiets formål er at få en viden og indsigt i patientens hverdagsliv og en dybere 

forståelse af fænomenet ” livet med en permanent trachealkanyle”. Formålet er ikke at opnå 

generaliseret viden, men en kontekstbunden viden som kan fører til en øget indsigt og forstå-

else af det givne fænomen.  

 

Resultater, analyse og diskussion:  

Studiet er under forberedelse og forskningsprotokollen under udarbejdelse. Studiet forventes 

opstartet i efteråret 2018 og forventes at løbe i alt 2 - 3 år.  

 

Kontaktperson:  Lisbeth.borgsten@region.dk   
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