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ELEKTIVE PATIENT FORLØB

2000 THA + TKA om året

Infektions patienter, protesenær fraktur og luksationer + diverse

Sengeafdeling på 24 sengepladser

4 specialeansvarlige sygeplejersker 

Patientens tur i systemet:

•Ambulatoriet – sygeplejesamtale.

•Gennemgang af patientjournal af specialeansvarlige sygeplejerske.

•Telefonopkald af specialesygeplejersken fra sengeafsnittet en uge 

før OP.

•Møder op i sengeafsnittet til operation



INDEN PATIENTEN MØDER I AFDELINGEN:

• Ambulatoriet: sygeplejesamtale sammen med pårørende - Evt. 

telefonisk kontakt til sengeafsnittet ved komplekse forløb, med 

videregivelse af info samt sparring.

• Her kan sengeafsnittet forberede de udfordringer der kan være 

evt. sende forløbsplan, arrangere noget med anæstesien eller 

forberede nogle hjemlige forhold.

• Præsenteres for app ”Mit sygehus” samt vores informations video.



INDEN PATIENTEN MØDER I AFDELINGEN:

Sengeafsnittet:

• Gennemgang af patientjournal af specialeansvarlige sygeplejersker 

for knæ og hofte.

• Specialeansvarlig sygeplejersker fra sengeafsnittet foretager 

telefonopkald til patienten en uge før OP.

• Specialeansvarlig for SDK (SammeDagsKirurgisk) gennemgår 

journalerne og ringer til SDK patienterne. De får særskilt information 

og vi sikrer os, at patienterne er godt klædt på til indlæggelsen og 

udskrivelsen.



UDSKRIVELSE – ELEKTIVE PATIENTER

• Fast-Track forløb / SDK

• Sygeplejersken tjekker aftaler/info fra ambulatoriet + 

specialsygeplejersken.

• Laver individuelle aftaler med patienten samt inviterer 

pårørende.



DE KOMPLEKSE AKUTTE PATIENTER:

• Infektion ved THA, TKA eller oxford.

• Genindlæggelser grundet komplikationer (luksationer, fraktur ved protesen osv.)

• Patienter overflyttet fra andre sygehuse eller afdelinger



TIDLIGERE UDFORDRINGER (5 ÅR TILBAGE):

• Svært at få overblik over forløb

• Skiftende personale og sparsom kendskab til 

patienten

• Lægerne savnede indsigt i forløbet fra personalets 

side

• Oplevet lav-prioritet 

• Manglende kontinuitet

• Pårørende frustrerede



HVAD VILLE VI GERNE OPNÅ?:

• Skabe kontinuitet

• Fremadrettet pleje

• Udvikling inden for disse forløb

• Dybdegående viden om hvert forløb

• Patienten oplever kontaktperson

• Familien oplever en tovholder

• Et tæt samarbejde med patienten, familien og 

primær sektor



HVORDAN?

Specialeansvarlig sygeplejerske for de 

komplekse patientforløb.



OPGAVER:

• Målrettet stuegang

• Medicin

• Daglig kontakt /få personer

• Kontakt til primær sektor

• Kontakten til familien

• Mikrobiologisk konference

• Undervisning og udvikling



OPGAVER:

• Opfølgning på prøvesvar

• Efter udskrivelsen/Ambulant

• Screeninger osv.

• Tværfagligt samarbejde

• Sparring i personalegruppen

• Resume til weekenden



DE ELEKTIVE KOMPLEKSE PATIENTER:

• Specialeansvarlig sygeplejerske for komplekse pt. 

forløb er med på sidelinjen under indlæggelsen. 

• Begynder tidligt i forløbet at planlægge udskrivelse 

med pt. og familien.

• Planlægger tryghedsopkald efter udskrivelsen og 

ambulante kontroller.



GEVINSTER:

• Giver ro i personalegruppen

• Det tværfaglige samarbejde bliver mere målrettet og nemmere at følge op 

fra dag til dag.

• Lægerne er glade for et tættere samarbejde og ved hvem de skal kontakte.

• Nært forhold til patienterne og familien som fremmer samarbejdet.

• Kortere indlæggelsestid, da vi i tidligere grad begynder at planlægge 

udskrivelsen.

• Højner kvaliteten for udvikling og dataindsamling.



TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED!!

Hvis i er nysgerrige eller har flere spørgsmål:

Vinnie.vallebaek.holdgaard@rsyd.dk


