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Bordet rundt fra Glostrup v. Ulla: 
 

• På Operationsgangen er lige taget nyt apparatur i brug – der benyttes til 
navigation ved dese operationer så skruer placeres i korrekt vinkel. 
 

Bordet rundt fra Silkeborg v. Bodil: 
 

• Hospitalsenhed Midt har udviklet et nyt koncept for digital 
patientinformation, som betyder, at alle pjecer skal omlægges til 
mobilvenlige hjemmesider. Arbejdet med omlægningen er så småt i gang 
i forhold til opsætning og sprog.  

 
• Udviklingssygeplejersken er aktuelt i gang med et projekt vedr. 

udformning af nedtrapningsplaner bl.a. i forhold til, hvor længe patienten 
har været i morfika behandling - og patienters brug og forståelse af 
nedtrapningsplanerne. 

 
• Implementering af Sammedags-forløb ved diskus prolaps/stenose-

operation er fortsat i gang – der er tilføjet "afkrydsnings-mulighed" i 
pjecerne, så det er tydeligt for patienten om der forventes udskrivelse på 
operationsdagen eller dagen efter. 

 

Bordet rundt fra Rygcenter Syddanmark i Middelfart v. Bente: 

• Ny struktur i Middelfart. Der skal være en afdelingsledelse i stedet for 
Klinikledelsen. Vi skal ikke længere hører under ortopædkirurgisk 
afdeling i Vejle. Den rygmedicinske og den rygkirurgiske afdeling skal 
fremadrettet være Rygcenter syddanmark 
  

Vi skal nok til at arbejde mere med patientinddragelse ifm dokumentation. 
Er der nogen der har erfaring med dette? 

• Input fra deltagerne:  
• bliver praktiseret ifm ISA og USA samt når patienter ringer ind. 

Opsummering sidst i samtalen af hvad der bliver noteret 



• Der bliver ikke dokumenteret sammen med patienten under 
indlæggelsen 

• Måske en god ide at lave en miniundersøgelse, om patienterne har et 
ønske om medinddragelse i dokumentation - og hvis ja, på hvilke 
punkter? 

• Problemstillinger: nogle punkter er meget faglige, der dokumenteres når 
ledig tid (f.eks når besøgstid eller når patienterne er ”nattet”, 
tavshedspligt på flersengsstuer) 

 
• Medicinadministration: 

Hvordan vurderer vi hvilke patienter der kan administrere medicinen selv? 

Der er oplevet og indberettet UTH ifm glemt medicin (patienter glemmer at 
tage eget medicin som de selv skal administrere) samt tager medicin på 
forkerte tidspunkter f. eks. Kl. 08 medicin kl. 20 – hvad gør I andre steder? 

• På Hamlet administrerer personalet alt medicin (efter akkreditering). 
Tidskrævende men har fået øget fokus på alt patientens medicin, bedre 
overblik 

• I Silkeborg døgndoseres alt medicin. Enstrenget. Personalet støtter 
patienterne til at huske at tage eget medicin. Medicinen står op hældt 
hos patienterne. Oplever stort set ikke fejl 

• I Glostrup doserer personalet alt medicin. Der opleves problemer ift. FMK 
og den nye IT-platform SP. 

Bordet rundt fra Aleris-Hamlet V. Susanne 

• Ingen nye projekter aktuelt – men har arbejdet med overgang til nyt 
medicin modul som har krævet ressourcer 

Dagens Oplæg 

• Rannveig Kristieansdöttir: Præsenterede Ryg – dese projekt fra Glostrup. 
Patienterne ses i sygeplejeambulatorie til suturfjernelse og til 6 ugers 
kontrol med udfyldelse af proskema og samtale - de foreløbige erfaringer 
der er gjort omkring projektet er at patienterne er meget glade for 
samtalerne og føler at de er givtige i forhold til at håndtere specielt 
smerterne og aktivitetsniveau i deres rehabiliteringsforløb. 
 

• Psykolog Pia Melgaard: Havde spændende oplæg om ”Mestring af 
Smerter” – power point er vedhæftet referatet  
 

 

 



Notater ifm Sygeplejefaglig dag: 

Ønskes afholdt i uge 43 når der afholdes DOS. Gerne onsdag eller torsdag. Vi 
vurderer at fredag er en dårlig dag 

Afholdes i Middelfart.  

Randi er ”tovholder” 

Pris: 200 kr. til forplejning og evt. lidt til foredragsholdere. Dog skal vi 
bestræbe os på at der ikke skal bruges mange penge på sidstnævnte. Bruge 
foredragsholdere fra ”egne rækker” 

Det diskuteres om dagen kun skal være for sygeplejersker eller om 
Fysioterapeuter også skal inviteres. 

Som udgangspunkt blev vi enige om at det er sygeplejersker fra sengeafsnit, 
opvågningen og OP. På de større sygehuse er det muligt at det er de 
specialeansvarlige der inviteres fra OP og opvågning 

Hvis ledige pladser kan der evt. inviteres et par fysioterapeuter fra de enkelte 
matrikler 

Invitation sendes til alle matrikler med rygkirurgi 

Emner sendes til Randi. Senest? (har ikke snakket med Randi efter mødet) 

Eventuelt 

Til sidst havde vi en snak om møde frekvensen idet det viser sig svært nu at 
fylde netværksdagene ud, nu hvor vi kender hinanden og alt ikke længere er 
nyt og spændende at høre om og muligvis har været debatteret før – der var 
overvejelser om kun at mødes én gang årligt. 

Vi håber fremover meget på øget deltagelse også fra de matrikler der ikke er 
repræsenteret – tænker at temadagen kunne være et skub hertil – og aftalte 
at den fremtidige mødefrekvens måtte tages op næste gang. 

  

 


