
Oversigt over forløbet patientseminar

Tidspunkt: Onsdage i ulige uger.
Mødetid patienter: 8.30
Booking af patienter: Nanna 
Booking af lokaler: Amanda
Bestilling af mad: Amanda (bestilles dagen før)
Agraf-ambulatorie: 
Onsdag i ulige uger: fra kl 12.30
Onsdag i lige uger: fra kl 9.00
Booking af patienter: Sekretærer T10

Agraf-ambulatoriet varetages i lige uger af sygeplejerske i klinikken med kendskab til 
hoftealloplastik patienter.
I ulige uger varetages det af den ene af sygeplejerskerne, som har patientseminar den dag.

Booking til fysioterapi 6 uger postoperativt: Sekretærer T10

Struktur på patientseminar:
2 sygeplejersker møder kl 7.00.
De gør lokale, PowerPoint og andet klar.

Det aftales hvem der står for PowerPoint præsentationen og sørger for flow til seminariet, samt
hvem der tager hvilke patienter til individuelle samtaler.
Hver sygeplejerske forbereder sig på deres tildelte patienter - der findes skema til dette, så det
kan ses hvad der mangles. HUSK at registrere tidstro ”undersøgelse start” på patienterne.

Det er en god idé at kontakte anæstesi- sygeplejerske på tlf. 45270 for en reminder. 
Evt også Mikael Skov på tlf. 46693

Patienterne møder kl 8.30

PowerPoint tider:
Kl. 8.30-9.00: Information ved sygeplejerske
Kl. 9.00-9.15: Ergoterapeut
Kl. 9.15-9.45: Fysioterapeut 
Kl. 9.45-10.00: Anæstesi-sygeplejerske
Kl. 10.00-10.30: Hoftekirurg

Herefter individuelle samtaler, udlevering af hjælpemidler og stokke, evt blodprøvetagning og 
røgnten.

Kl. 12.30: En af seminar sygeplejerskerne går til agrafambulatoriet.

Blodprøver 1. dag postoperativt: ASA I og II skal ikke have taget blodprøver med mindre 
klinikken indikerer det.

Knogledonationsskemaer: Hvis IKKE patienten kan godkendes som knogledonor, kasseres 
skemaet til patientseminar. Det skaber kun forvirring hvis det fortsat sendes med journalen.
Husk at dokumentere dette.  

Agraf-ambulatorie nedlukning: Patienter, hvis tid i agrafambulatoriet falder sammen med 
nedlukning i ambulatoriet, skal til egen læge for at få fjernet agraffer.

Efter samtalerne dokumenteres i EPJ + der bestilles blodprøver. HUSK at registrere tidstro 
”undersøgelse slut” på patienterne.
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