
Referat fra netværksmøde i hoftebrudsgruppen.  

Dato og sted: d. 20 sept. 2016 på Farsø sygehus.  

 

Deltagere: Merete (Bispebjerg), Mai (Horsens), Berit (Åbenrå), Heidi (Herlev), Lilly (Esbjerg) og 

Lisbeth (Farsø) (referent). 

Dagsorden: 

Nyt fra symposiet d. 15/9 

Lidt om dataindberetning, indikatorsæt. 

Evt. temadag med primærsektor.  

Bordet rundt. Nyt fra sygehusene og FSOS. 

Dagens emne: Den skrøbelige patient og dysfagi.  

Afslutning, valg af sted og emne til næste gang.  

 

Nyt fra symposiet d. 15/9 (temadag): 

Hurtig gennemgang af emnerne på symposiet. Generelt god tilbagemelding fra dem, som 

havde deltaget.  

Dataindberetning:  

Alle til stede oplever problemer med registrering af dataindberetningerne (it problemer). 

Problemerne skal løses regionalt.   

Det opleves problematisk, at få oplysninger til indberetning når patienterne er flyttet til andre 

afdelinger.  

Fra styregruppen: der kommer ikke flere indikatorer på skemaet.  

Temadag: 

Mai forsøger at kontakte primærsygeplejersker mhp. om de er interesseret i dette. Det 

kræver en del arbejdsindsats med planlægning af en temadag. 

Bordet rundt: 

Vi valgte ikke et ”traditionelt” bordet rundt. Det blev mere en fælles dialog og 

erfaringsudveksling blandt os alle. 

Der kommer ikke et nyt referenceprogram. Vi skal læne os op af generelle retningslinjer fra 

center for kliniske retningslinjer.  



Lilly: bruger LEAN i afd. for at hente tid. Hvad kan gøres anderledes i dagligdagen? Hvad er af 

nytteværdi for patienten. 

Merete: C-pap til patienterne. Plejepersonalet bliver oplært af fys.  

Heidi: Projekt ved geriaterne, osteoporoseudredning til mænd.  

Vi talte om problemer med, at der blev beskrevet et sygeplejeproblem hos en patient, men 

ikke handle på det. F.eks. at pt. ikke har haft aff. i flere dage. Dette er noteret i rapporten, 

men ingen intervention er umiddelbart foretaget.   

At god grundlæggende sygepleje er nødvendig for vores patientgruppe, da de er skrøbelige. 

Vigtigt at økonomisere med pt´s kræfter.  

Mobilisering og ernæring er kerneområder i forhold til vores patientgruppe.  

 

Hvordan bliver vi bedre til at motivere til fremmøde til netværksmødet: 

Indholdet skal være interessant og udviklende (ny viden). 

 

Den skrøbelig patient v. Lis Kjær Larsen:  

Patienten havde en god oplevelse af indlæggelsesforløbet når dialogen, personalets venlighed 

og faglige kompetencer var tilstede.  

Se vedhæftet powerpoint.  

  

Dysfagi v. Ergoterapeut Tove Douglas: 

Kaffe og kage indtaget som krumrygget person. Vi oplevede på egen krop, hvad det gjorde for 

nydelsen og indtaget.  

Hvordan man sidder og spiser har betydning. Sid op i god stilling. Gerne med skråpude i stolen 

evt. pude i ryggen til støtte.  

Vi blev opfordret til, at tage kontakt til ergoterapeuten på egen afd. mhp. udredning af dysfagi 

hos patienter, hvis vi mistænker dysfagi hos en patient.  

Fremtiden bliver formentlig en dysfagiscreening til alle patienter. 

Se vedhæftet udleveret materiale + artikel.  

 

Afslutning:  

Næste gang i Herlev (3. tirsdag i september 2017). Emne: smertebehandling samt artikler.  


