
FSOS referat håndgruppen 5/3-2018 
 
Referent: Hanne. 
 
Næste møde, tid og sted: Køge Universitetshospital mandag d. 3/9-2018. 
 
Til stede: 
Louise (Viborg) 
Charlotte (Silkeborg) 
Bitte (Grinsted) 
Anne Mette (Vejle) 
Katrine (Svendborg), er ny, velkommen ☺ 
Dorthe (Næstved), er ny, velkommen ☺ 
Charlotte (Odense) 
Jette (Holstebro) 
Hanne (Køge) 
 
Afbud fra: 
Jeanne 
Sanne 
Mariann (Århus) er gået på pension. 
 
Præsentation af de fremmødte. 
 
FSOS Kommisorium: blev læst igennem og godkendt og dermed gyldig 2 år frem. 
 
Fjernelse af K-tråde v. Trine Ladegaard (OUH): 
Trine fortalte om sin modulopgave i undersøgelse af sundhedsfaglig praksis i brug af Emla. 
Børnene møder 1 time før, får smurt Emla omkring indstiksstederne, går herefter i rtg. 
Herefter retur til fjernelse af k-tråden(e).  
Emla har effekt på det psykologiske plan, samt til løsning af skorper og ved at bedøve på evt 
hypergranulation omkring k-trådene. 
Se vedhæftet projekt for uddybelse. 
 
Herefter en diskussion om hvad der er praksis på de forskellige hospitaler. 
Næsten ingen bruger UA mere, ellers bruges Fentanyl slikkepinde (Horsens - se foto nederst), 
et enkelt sted bruger lattergas (Køge), ellers bruges ingen analgesi. 
 
Gips: 
Der bruges BSN medical, x-lite, scotchcast og kork. 
 
Til pt med Nervus Ulnaris påvirkning har OUH gode erfaringer med at bruge donjoy, hvor 
ekstension er mest muligt, dette i samarbejde m pt. 
 
Der er ensartede anvendelser af polstring under gips hos alle de fremmødte. 
 
Der findes patientvejledninger om gips/bandage både digitalt (via link) og skriftligt. 



Rundvisning på OUH v. Charlotte. 
Her talte vi undervejs om, hvor godt det er at se hinandens afdelinger, få inspiration til 
indretning, samt udstyr. 
 
Jens Lauritsen, overlæge i afd O og lektor ved SDU samt daglig leder i 
UlykkesAnalyseGruppen (UAG): 
Ved behov for kontakt til ovenstående: jens.lauritsen@rsyd.dk 
Der kan læses mere på: ouh.dk/uag 
UAG er afdelingens funktion for kortlægning af skader, så der kan prioriteres forebyggelse. 
Meget spændende indlæg, hvor Jens fortalte om sit arbejde med bl.a. forebyggelse og 
produktsikkerhed.  
Han fortalte endvidere om fyrværkeriulykker samt faldulykker, og opfordrer os til at spørge 
ind til hvordan ulykken skete. 
Der blev talt om vores indberetningspligt som personale, og ved børn en skærpet pligt til de 
offentlige instanser (sociale myndigheder, politi etc). 
 
Jens Lauritsen har endvidere fået ”forhandlet” flg hjem til de ansatte på OUH: 
Cykelhjelme 
Beskyttelsesbriller til brug nytårsaften. 
 
Jens Lauritsen viste os sin køre-simulator, som han er i gang med at udvikle. Planen er, at den 
skal stå færdig til brug denne sommer, hvor 30 pt skal testes i deres køreegenskaber efter 
/mens de har bandage på. Han ønsker, at der på hvert hospital indenfor 5-10 år skal stå en 
simulator, som pt kan testes i ifm deres sygeforløb, således at de får ”klarsyn” om deres 
køreegenskaber. 
 
2 af mødedeltagerne fik lov til at prøve simulatoren, det var ikke uden udfordringer, kan man 
vist roligt sige ☺ 
 
Anne Mette nævnte, at nogle af deres læger (Vejle) er begyndt at dokumentere kørselsforbud i 
journalen. Det er dog ikke gennemarbejdet i ledelsen og givet ordre om, at det er en ”skal” 
opgave endnu, selvom den er fra aug ´17. Se også flg link: bemærk side 12, 74 og 77. 
https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-
koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.ashx 
 
Jvf sundhedsstyrelsen for pt-sikkerhed (vejledning og helbredskrav til kørekort). 
 
Snak om netværksgrupper: 
Hvordan mødes vi? 
Tvær-netværksgrupper 
Løfte andre grupper fx fod 8 (flere har endnu engang efterspurgt/udtrykte ønske om, at 
denne gruppe bliver oprettet ). 
Hvordan udveksler vi viden? 
Hvordan bliver vi udfordret fremadrettet, fx som specialistspl? 
Vi er udfordret på, at vi skal være mere generalister. 
Vi skal give køb på vores specialist-spl. 
Hvordan kan vi som fagperson understøtte pt såvel som i primær sektor? 



 
Emner til næste møde: 
- sygeplejeambulatorie. 
- lattergas 
- samarbejde med ergo 
- evt opfølgning af projekt fra OUH ang dupuytren. 
- indlæg v. Sygeplejeprofessor Rebecca Jester (Køge) hvis muligt. 
 
Tak for en super hyggelig dag. 
Knus fra Hanne  
 
 
 

 



 
 



 
 

 
 


