
 

FSOS inviterede til temadag tirsdag den 29. marts 2022 på AROS.  Temaet var ” Brugerinddragelse i akutte 

og elektive forløb”. Programmet lød spændende og jeg var meget sulten efter 2 års forsamlingspause uden 

temadage og konferencer… ja uden at se og hører andre ortopædkirurgiske sygeplejersker uden for egen 

andedam. 

Jeg søgte friplads og var så heldig at få en. Det var med store forventninger jeg tog toget en tidlig kold 

morgen til Århus. Allerede da jeg kom til AROS skete der det magiske, som sker når sygeplejersker mødes: 

”ej hvordan har du det og hvor er det dejligt at se dig igen” og” hvordan er det nu i gør med hensyn til dit 

og dat…”. Eller: ”hvor er det du kommer fra nåh Vejle… jammen jeg har hørt at i gør…. ”og sparring / 

networking var startet. Dette fortsatte i de indlagte pauser i dagens løb. 

Dagens tema blev belyst fra mange vinkler i de forskellige oplæg og hver og et gav nyt stof til eftertanke.  

Første taler var Jeanette Finderup, som i sit meget inspirerende oplæg kom ind på hvad lovgivning og 

forskning siger om patientnær og tidstro journalføring. Og jo det er virkelig et felt hvor sygeplejerske skal 

have fokus og være med til at præge både nu og i fremtiden og især højaktuelt hvor nye journalsystemer 

implementeres. Jeg har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er og har bragt det med hjem i egen afdeling. 

Kirsten Specht fortalte om implementeringen af tidstro dokumentation i Åbenrå og om et kvalitativt studie, 

der undersøgte sygeplejerskernes oplevelse af implementeringen af interventionen. Meget spændende at 

høre om både fordele og udfordringer. Selvom de digitale kommunikationsmidler skal have 

opmærksomhed og alt skal dokumenteres og endda tidstro, så er det vigtigt med sparring sygeplejerskerne 

imellem. Oplægget blev krydret fint med interaktion med nabotilhøreren. 

Charlotte Myhre og Anette Wulf Christiansen fra OUH var næste oplægsholdere og nu drejede det sig om et 

pilotprojekt, der gennem 1,5 år har arbejdet med fælles beslutningsværktøj hvor de fagprofessionelle i 

samarbejde med patienten og ud fra dennes præferencer, finder den bedste behandling for patienten. Det 

første beslutningsværktøj er til amputationspatienter, men flere subspecialer skal senere følge og det skal 

sidenhen implementeres i hele Region Syd… så helt sikker noget også jeg kommer til at arbejde med. Dejligt 

at høre om det allerede nu. 

Heidi Grejsen og Dorte Dall-Hansen fortalte om projekt ”Kom trygt hjem” i det Ortogeriatriske Afsnit, 

Kolding Sygehus hvor tæt samarbejdet med primær sektor havde optimeret patientforløb og nedsat både 

genindlæggelser og dødelighed. Et oplæg der virkelig gav stof til eftertanke. 

Vinnie Vallenbæk Holdgaard fra Vejle holdt et oplæg, der tog udgangspunkt i de komplekse patienter i de 

accelererede hofte og knæ-alloplastik forløb hvor det tidligere havde været svært at holde overblik for de 

fagprofessionelle, patienten og de pårørende. Ved at oprette en specialeansvarlig sygeplejerskefunktion for 

de komplekse patienter, var det kommet særligt fokus og overblik, hvilket har smittet af på alle parter og 

har højnet status for de komplekse patienter. Nogle gange skal der så lidt til for at højne kvaliteten.   

Dagens sidste faglige oplæg stod Jakob Birkler for og netop det, at Jakob kan så meget med ord og ordenes 

betydning samt etik og at han har en kærlighed for sygeplejefaget, gør at hans oplæg går lige ind i et 

sygeplejehjerte. Der kom så mange guldkorn og ting til refleksion, at jeg er sikker på at det oplæg vil 

komme frem i brudstykker hos mig længe og vil gøre en forskel på min faglige indsats fremover. Det er så 

godt at blive mindet om hvad sygeplejersker kan og hvad værdi handler om. 



Dagen sluttede med en rundtur på AROS til et par highlights på museet. Min gruppe blev ført an af en 

meget dedikeret og passioneret ung pige, der foruden at dele ud af sin store viden også demonstrerede 

hvor meget det betyder at vise, at man brænder for sit fag. Alle i gruppen sugede hendes budskaber til sig. 

Og således opstemt, fyldt op, glad og lidt træt skulle jeg med toget hjem igen. Denne tur blev ikke alene, 

men sammen med tre andre sygeplejersker, hvor vi sad på cykleparkeringer…men vigtigst vi sad sammen 

og fik lige snakket om dagens oplevelser ved temadagen og om hvor fantastisk Boy var og hvor tydeligt alle 

kroppens dele og udtryk blev i stor forstørrelse. I vores sygeplejersker hjerter synes vi, det er synd for ham, 

at han er lidt klemt i rummet. Han fortjener mere plads og højere til loftet. 

Jeg ved der kommer en lignende temadag til efteråret og herfra skal lyde en stor anbefaling og opfordring 

til at deltage. 

Tusind tak til FSOS for et super godt arrangement og tusind tak for min friplads. Hilsen Susanne Jung 

 

   

  

 

 


