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REFERAT 

FSOS Netværksmøde  
for sygeplejersker med interesse for patienter 
opereret med Knæ- og Hofte-alloplastik 
 

Mødedeltagere 
Ida Pedersen, Sønderborg, Linda Koldsgaard, Aarhus, Gitte Raae Høybye, Aarhus, Betty Mikkelsen, 
Aleris Hamlet, Lilly Bøndergaard, Esbjerg, Lene Borg Nielsen, Grindsted, Susanne Skjærbæk, Per-
nille Linnet Lauridsen, Grindsted, Kristina Skjødt, Randers, Merete Frydenlund Pedersen, Silkeborg, 
Naja Sørensen, Silkeborg, Anne Mette Pilgård Moth, Vejle, Anita Skjødt, Vejle, Britta Papa, Holste-
bro, Pernille Staal Thiesen, Holstebro, Gitte Zytphen-Adeler, Farsø 

 
1. Værdibaseret sundhed ved Ledende overlæge Poul Hedevang Christensen 

PowerPoint vedhæftet 
 

2. Virtuel stuegang – pilot projekt i Farsø  
PowerPoint vedhæftet 
Et projekt med udgangspunkt i traume-patienter der overflyttes til Farsø, hvor vi ikke har det 
speciales læger til stede. Efterfølgende god snak om muligheder og begrænsninger for koncep-
tet – På Sydvestjysk sygehus i Esbjerg/Grindsted bruger de en løsning med IPads og Face 
time, andre steder bruges der blot en telefonisk løsning 
 

3. Input fra netværksgruppen til kontaktperson i FSOS  
Der var bred enighed omkring vigtigheden af netværksgruppens arbejde – der er ”fuld valuta 
for pengene” for de deltagende afdelinger – man kommer hjem med god inspiration og energi 
til at gøre en forskel og udvikle egen afdeling. 
I forhold til om møderne skal holdes samlet eller fælles for Hofte og Knæ – er der fordele og 
ulemper 

• Det kan være svært at komme afsted to dage – for dem der sidder i begge grupper og der er 
en økonomisk fordel ved at kørslen kun ligger på en dag, så man kan følges 

• Der er fortsat spl. der sidder i begge grupper og derfor kan det være svært at skulle ”vælge 
side” – når vi deler os. 

 
For at mindske tiden til ”Bordet rundt” var der et forslag om, at man inden hvert møde sender 

en beskrivelse af hvad man arbejder med på sin afdeling lige nu – der vil så være mulighed 
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for at spørge ind til områder, som der er særlig interesse for. (Det vil også lette opgaven for 
referenten betydeligtJ) 

Ligeledes skal man inden hvert møde opdatere sin fane i databaserne (se næste punkt) 
 

Fremadrettet bliver møderne holdt samlet og Betty laver et udkast til et fælles kommissorie som 
kan godkendes på næste møde 
 

4. Hofte og knæ-databaserne diskuteres og bordet rundt – evt. opdelt i THA og TKA 
Vi besluttede at tage udgangspunkt i knæ-databasen som er i Excel. 
Der er vedhæftet tomme skabeloner, som I meget gerne må udfylde og sende retur til mig – så 
sender jeg det samlede rundt. 
Deadline 1. marts 2018J (så har jeg tid til at få det samlet inden næste møde) 
 
Betty og Linda vil undersøge med DSR om ikke der er noget IT-hjælp at hente i forhold til at få 
databaserne ”op i skyen” – så der ikke hele tiden er en, der har opgaven med at samle input til 
et fælles hele. 
 

5. Bordet rundt 
Vejle: 
Er interesserede i, om afdelingen kan gøre noget for at forebygge infektion. Derfor er de i gang 
med at undersøge forskellige forhold omkring inficerede alloplastikker herunder ASA, DM, BMI, 
tromboseprofylakse præ og post, AK-behandling, ødem, OP-tid, operatør, rosen, neurologiske 
lidelser, hypertension, blodtomhed, indlæggelsesdage, plasterskift hvem og hvornår, bullae for 
at se, om der er et mønster – og om afdelingen kan gøre noget for at forebygge infektioner. 

METS-projektet: her undersøges, hvor mange af patienter, som får ny hofte eller nyt knæ, der 
har metabolisk syndrom – og hvad dette har af betydning for protesens funktion, forekomsten 
af infektioner og evt. andre komplikationer. Samtidig bliver patienttilfredsheden samt aktivitets-
niveau vurderet efter operation. Som deltager i projektet bliver patienterne samtidig screenet 
for sukkersyge, overvægt, forhøjet BT og kolesterol. 

Smerter: Der har været tvivl om, hvor stort et behov patienter, der får lavet en knæ-alloplastik, 
har. Derfor har vi foreløbig kontaktet 40 patienter om forbrug af smertestillende postoperativt. 
Det viser sig, at de fleste knæpatienter har brug for PCM og Ibumetin i 3-4 uger. Samtidig har 
Oxford-patienter brug for 30 stk oxynorm pn og TKA-patienterne 60 stk – og derfor laves der nu 
recepter ift. dette. 

 
Holstebro: 
Arbejder med opfølgende hjemmebesøg med praktiserende læge og hjemmespl. – vurderes 
efter et scoresystem der ligger i EPJ. 
Arbejder med Min Medicin. Alle patienter medbringer egen medicin ved indlæggelsen. Bruger 
SAM-score i forhold til vurdering af selvadministration af medicin under indlæggelse. 
http://vest.intra.rm.dk/siteassets/min-patient/aktuelle-projekter/min-medicin-med/arbejdsred-
skaber/20170209_selvadministration-flow-chart.pdf 
Har haft en meget givende tværfaglig dag, hvor der blev arbejdet med revision af pjecer, forløb 
mv. 
 
Aarhus: 
Har også fokus på infektioner, Gitte har lavet et skema 
Skulle have været flyttet til Skejby pr. 4.10.17 – dette er udsat forventer flytning i foråret 2018 
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SPUTNIK – et projekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital, hvor hjælp til 
patienter efter operationen visiteres ved indlæggelsessamtalen – pt. kontakter selv visitator – 
pårørende medinddrages mere. Dette tiltag for at patienter kan udskrives, når de er færdigbe-
handlet 
Der arbejdes med peri-operativ afsnit i forhold til udflytning til Skejby – Der laves prøvehandlin-
ger på 15 UNI-knæ i forhold til at hele forløbet bliver på samme afsnit, opvågningsafsnittet – 
dette giver stor fokus på tværfagligheden. 

  

Bruger PICO på udvalgte patienter - de identificeres som hovedregel af operatøren: 
(Evt. DM, Svær overvægt, tidl. sårproblemer, AK beh. - se  i øvrigt artikel som er vedlagt). 

• Præ-op ved journalopskrivning og/eller sygepl samtalen. 
• På OP. af operatør. 

 
 

Esbjerg/Grindsted: 
Arbejder med tele-stuegang (med IPAD) – når lægen er i Grindsted og patienten er i Esbjerg. 
Det fungerer godt, men der er udfordringer i forhold at få alle til at tage ejerskab af opgaven. 
I Esbjerg anvendes der Prevena til THA ud fra lægelig ordination. For nuværende er det lidt til-
fældig, hvornår der ordineres Prevena, men der er en instruks på vej, som vil anvise brugen af 
Prevena  
Der arbejdes meget med brugerinddragelse. 
Sammedagskirurgi på THA og TKA – nr. 1 på OP og ASA 1+2 
Randers: 
Præ-info møde – har overvejelser omkring patienternes udbytte af mødet. 
Arbejder med kortest mulig ventetid præ-op mhp. differentieret mødetid 
Har smerte-problematikker med TKA-ptt – der udleveres recept på Tradolan 
Sønderborg: 
Har været på studiebesøg i Vejle – hvilket har gjort at seminaret nu varer 2 timer. 
Der er en farmakonom til stedet til seminaret, der har individuelle samtaler med patienterne. 
Pt. kører i rtg. direkte fra opvågningen 
Starter 1.12.17 med solumedrol til alle THA og TKA-ptt 
Aleris-Hamlet: 
Intet nyt 
Silkeborg: 
Også fokus på infektioner – eneste indsatsområde der er fundet er at der gik for kort tid fra den 
præ-operative antibiotika var givet til knivtid start – der er nu ændret på procedurerne er æn-
dret, så det sikres at der går mindst 30 min i forhold til optimal serumkoncentration. (30-74 min) 
Der arbejdes på elektroniske pjecer – en udfordring 
Udover dette har de lavet et flowchart på forbindingsskift i afdelingen, dette for at have en 
mere ens retning for, hvad der gøres i forbindelse med forbindingsskift og hvor mange gange 
der skiftes før der påsættes en Pico-bandage. 

 

 

Incisional negative 
pressure wound ther...pdf
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infektionshygiejne 
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Eur J Med Sci 
2012.pdf
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Farsø: 
Intet nyt 
 

6. Afslutning og næste møde 
Næste møde bliver i Holstebro mandag d. 9. april. 2018.  
Efterårsmødet i 2018 håber vi på kan blive et sted øst for LillebæltJJ 
 
Forslag til emner til næste møde kunne være: 

Ø Helle Kjær fra Silkeborg har være i Dublin med HOPE-exchange – det vil hun gerne 
dele med os 

Ø Databasen 
Ø PICO – Prevena VAC-beh. til alloplastik-patienter 

 
 

 
 


