Referat fra Hånd ERFA møde Sjællands Universitetshospital Køge d. 3.9.18.

Dagsorden godkendt uden kommentarer.

Sygeplejeambulatorier:
Alle arbejder med sygeplejeambulatorier, men med meget forskellige organisering. Tilhørende
funktionsbeskrivelser er for de flestes vedkommende under udarbejdelse. ( Se vedhæftede filer).
I Næstved møder amb. Sypl. ind på sengeafdelingen, modtager patienter og går derefter i ambulatoriet.

Løst & fast:
I Viborg bliver stort set alle håndkirurgiske operationspatienter set til postop.kontrol hos Ergo.
Xiapex: Viborg :ingen hudbristninger efter Xiapex .
Køge: der ses sjældent hudbristninger ved stræk efter 2 dage, men ved stræk efter et døgn

sker det hyppigere.
Af logistiske årsager bliver det foretaget efter et døgn i overlægens ambulatorium, i sygeplejerskens
ambulatorium er det efter 2 dage. (2 forskellige ambulatorier). Der er dialog om overlægens
ambulatorium skal reorganiseres for at kunne rykke forløbet fra 1 til 2 dage fra "injektion til stræk”.

Charlotte vil forsøge at få Jens Chr. Verling Rud ,OUH til at deltage i næste møde for at fortælle om det
sidste nye vedr. Xiapex.
OUH anvender selvopløselige suturer på pulpa.
Charlotte beretter om ny albueskinne. Se vedhæftede fil.

Lattergas:
Kun i Køge anvendes lattergas, som oftest ved K-tråds fjernelse. Har gode erfaringer med det.
Post. Doc. Kirsten Specht har anført at tidligere studier har vist senfølger med mareridt.Angiveligt ingen nye
studier som underbygger dette.

Indlæg ved ergoterapeut Keica Ardensø:
Et rigtig godt og inspirerende indlæg med ny viden om CTS.
Se vedhæftede fil.

Indlæg ved Professor Jessica Jester:
Hvordan organiserer vi os, i praksis og uddannelsesmæssigt, ved planlægning af præ- per- og postoperativ
pleje og ikke mindst behandling af udvalgte patientkategorier.
Se vedhæftede fil.

Indlæg ved overlæge Susanne Mallet:
Behandling af distale radius frakturer, høj –og lavenergitraumer.
Efter osteosyntese af colles frakturer udstyres patienterne ikke længere med gips, men en håndledsskinne
til anvendelse i 14 dage. Herefter kun ved behov. Artikel om dette forventes udgivet snarest.
Se vedhæftede fil.

Næste møde : SVS Grindsted d. 4.3.19.:
Foreløbigt program:
Gips: work- shop ved Jette Busk; Holstebro
Hvad er der sket i forhold til sygeplejeambulatorier og funktionsbeskrivelser.
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