
                                                                                 

RYGNETVÆRKSMØDE referat 26/9-17  Middelfart Sygehus     

Referant: Randi Jensen  

Velkomst og kaffe 
 

Afdelingssygeplejerskerne Bitten Hende oglingssygeplejerske Birgitte Paulsen, der 
fortæller lidt om den kirurgiske funktion på Middelfart sygehus. 
 
Der besluttes, at alle selv sender et kort refrat fra bordet rundt. Det bevirker, at der 
ikke vil være så mange rettelser til referatet. 
 

Bordet rundt 
 

Ulla Glostrup: 
 
Vi har brugt meget tid på at afprøve forskellige operationslejre til vores kommende 
O-arm/CT-scanner. Vi ved af erfaring, at patienterne kan få rigtig grimme 
trykmærker ved at ligge på disse typer operationslejre. Vi har derfor stillet mange 
krav til dette, og det er lykkedes os, at få lavet et, hvor vi kan bruge de 
lejringspuder, som vi har i forvejen og er rigtig glade for.  
 
Der er blandt de erfarne operationssygeplejerske startet et kompetancekortforløb 
op, så der nu er for både nyansatte og erfarne sygeplejersker. Derudover har man i 
hele afd. VRR startet et CV-forløb op, så ALLE ansatte i afdelingen skal på et 4-
dages ”praktikforløb” på to andre valgfrie afdelinger. Dette er for, at vi alle får en 
fornemmelse af forløbet for patienterne i ambulatoriet, hos reumatologerne, på 
sengeafsnit, genoptræning, rygseminar osv.  
 
Thala og Bodil, Silkeborg: 
 
Fokus på breddeviden: Der afholdes 1 gang om måneden et ½-times møde fælles 
for sygeplejersker og sosu-sassistenter fra sengeafsnit, Patienthotel og 
ambulatorie. Ved mødet er der fokus på ortopædkirurgisk sygepleje i bred forstand 
(f.eks. ernæring, mobilisering eller obstipation). Formålet er at styrke breddeviden 
og faglighed. Inspiration er hentet fra teori-T. 
 
Evaluering af Sammedagsfoløb (diskus prolaps/dekompression): Efter forløbet er 
blevet til standardforløb for fornævnte patientgruppe er der fulgt op med 
spørgeskemaundersøgelse til patienterne i en 3-måneders-periode. Alle patienter 
er tilfredse med forløbet, de er trygge ved udskrivelse på operationsdagen, de føler 
sig medindraget i beslutningen om udskrivelsen og vil  også indgå i samme type 
forløb igen, hvis det skulle blive aktuelt. 



Randi Middelfart: 
 
Indvandrermedicinske patienter fylder meget i afdelingen og giver forskellige 
udfordringer igennem patientforløbet. Der er særligt store udfordringer i forhold til 
telefon kontakt post operativt, da kommunikationen her ofte går igennem 3. og 4. 
person. Der arbejdes på, at få planlagt en temadag med undervisning på området 
og efterfølgende få nedsat en arbejdsgruppe tværfagligt, der skal arbejde med, at 
optimere patientforløbet. 
 
Der er opstartet sygeplejefaglige staff-meetings på tværs af Sygehus Lillebælt. 
 
I ambulatoriet arbejder vi med sygeplejefaglig refleksion. Sygeplejerskerne har på 
skift ansvar for at finde et emne og præsentere dette på det ugentlige møde. 
 

Abstinenser ved 
udtrapning af 
opioider. En 
baselineundersøgelse. 

Sygeplejerske Hanne Brammer Pedersen og Kvalitetskoordinator Mette Maarup 
 
”Abstinenser ved udtrapning af opioider efter rygoperation” var titlen på et indlæg 
til ”Rygnetværksmødet” d. 26-9 på Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Det er 
ligeledes titlen på et projekt, der via støtte fra ”Udviklingsrådet” i Sygehus 
Lillebælt, gennemføres hen over efteråret/vinteren 2017-18.  
 
En foreløbig undersøgelse blandt de rygkirurgiske patienter i efteråret 2016 viste, 
at ca. 30 % svarede ja til at have oplevet abstinenser i forbindelse med udtrapning 
af opioidbehandling. Formålet med vores kommende projekt er derfor, at blive 
klogere på hvordan patienter oplever at have abstinenser og takler at komme ud af 
opioidbehandling efter en rygoperation, for derved bedre at kunne vejlede vores 
patienter både før og efter indlæggelse.  
Casen herunder illustrerer hvad der har motiveret os til at undersøge fænomenet 
nærmere. 
35-årig kvinde opereret for diskusprolaps medio december 2016, opereres ca. 5 
uger efter for en re-prolaps i januar 2017. Patienten var sengeliggende pga. 
smerter før begge operationer. Patienten har i hele forløbet fået tramadol, og har 
ikke tidligere fået opioider. Ved kontrol 4 uger efter 2. operation fortæller 
patienten at hun tror, hun har abstinenser, og at hun tager tramadol for at undgå 
ubehaget, men i øvrigt er smertefri. Patienten fortæller, at abstinenser opleves 
som otte gange influenza, og hun har talt med sin mand om, at hvis hun 
nogensinde igen får brug for stærk smertestillende medicin, vil hun hellere have 
smerter end at få abstinenser. Endvidere fortæller patienten, at hun har søgt 
information på internettet, men her kan hun kun finde noget om narkomaner, og 
sådan ser hun ikke sig selv. Patienten opfatter sig selv som en svag person, fordi 
hun kan lade sig påvirke så meget af opioider. 
 
 
 
 



Urinvejsinfektioner 
under og efter 
indlæggelsen. Kan de 
helt undgås? 
 

Souschef Bente Damsbo Jørgensen og Kvalitetskoordinator Mette Maarup 
 
Vi har på Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus oplevet at flere rygopererede 
patienter end forventet får urinvejsinfektioner. 
Dette blev opdaget da vi arbejdede med KAD-pakken i forbindelse med 
Patientsikkert Sygehus. 
Undersøgelsen har medført ændringer i praksis, og resultaterne er nærmere 
beskrevet i en artikel som bliver offentliggjort i Fag og Forskning 2017; (4) 
 

Hvordan har du 
sovet? 
Søvn projekt I-deser 
 

Sygeplejerske Randi Jensen 
 
Søvnprojekt der er genneført i forbindelse med, at VIDOKS satte fokus på søvn. 
Et års kontrollen er gennemført efter afslutning af VIDOKS projektet og dermed 
ikke beskrevet i antologien. 
Undersøgelsens formål var at undersøge, om der er sammenhæng mellem 
rygrelaterede problemer og nattesøvnenes kvalitet før operationen, under 
indlæggelsen og efter operationen og at klarlægge, hvilke faktorer, der ifølge 
patienten påvirker søvnen, så personalet kan medvirke til, at patienten får en 
bedre søvnkvalitet før, under og efter indlæggelsen. 
Der blev inkluderet 11 patienter i forløbet og de gennemførte hele forløbet, hvor 
de fik et spørgeskema ved ISA, udskrivelsen, 3 måneders kontrollen og ved 1 års 
kontrollen. Ved udskrivelsen var der også fokus på søvnen under indlæggelsen. 
 
Projektet viser at smerter er det største problem i forhold til søvnforstyrrelser hos 
patienter, der opereres med en I-dese. 
Smerterne er rygrelaterede, da patienterne oplever, at smerterne er reduceret og 
søvnkvaliteten  øges efter operationen. Søvn længden om natten øges ligeledes 
efter operationen. 
De fleste patienter har dog fortsat smerter flere gange om ugen, der forstyrrer 
nattesøvnen efter 1 år. 
Bekymring for fremtiden øges igennem de første 3 måneder  og falder 
efterfølgende. Efter et år er der ingen, der daglig har problemer med at sove p.g.a 
bekymring. 
Behovet for smertestillende og sovemedicinmedicin falder igennem forløbet.. 
Aktivitetsniveau øges igennem de første 3 måneder. Problemer med at 
overkomme daglige gøremål stiger dog lidt fra 3 måneders kontrol til  1 års kontrol, 
hvilket kan hænge sammen med, at flere er tilbage på arbejdsmarkedet. 
Der er ro i sengeafdelingen i under middaghvil og 64% af patienterne siger, at der 
også er ro om natten.  
5 patienter er sygemeldt efter et år. 3 af dem var langtidssygemeldt før 
operationen. (2 pedikelskruer, 2 smerteklinik, 1 jobafklaring). 
Vi har fået en ny viden om patienters oplevelse af deres søvnkvalitet igennem 
forløbet, der kan være med til at sikre patienten den bedst mulige information og 
rådgivning i forhold til at kunne finde accept af præ- og postoperative 
søvnnproblemer. 



 ”Skal pårørende 
være med i hele 
patientforløbet?”  

Sygeplejerske på opvågningen Dorthe Choi Lisby 
 
Den stigende bevågenhed, der har været og stadigvæk er omkring pårørendes 
rettigheder i sundhedsvæsenet, har måske skubbet den enkelte patients behov i 
baggrunden.  
I alt 100 rygpatienter i et opvågningsafsnit svarede på et spørgeskema, der 
indeholdt spørgsmål om bl.a. tidligere erfaringer med bedøvelse og rygoperation, 
ønske om at have pårørende i opvågningen og en vurdering af, om deres 
pårørende havde et ønske om at være i opvågningen. 
Undersøgelsen viste, at 77 procent af de patienter, som besvarede spørgeskemaet, 
ikke havde et ønske om at have pårørende hos sig i opvågningsforløbet. 
  
I nogle opvågningsafsnit er det almindeligt, at alle pårørende er velkomne, mens 
det andre steder er baseret på en sundhedsfaglig vurdering fra gang til gang. 
Resultatet af undersøgelsen her viser, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i 
patienternes behov frem for de pårørendes, når deres tilstedeværelse skal 
vurderes. 
 

Nyt fra FSOS 
Planlægning af næste 
møde 
 

Skandinavisk konference i oktober måned.  
Der planlægges ICON konferense i Kolding i 2019. 
Vi taler om, at der skal fokus på, hvorfor det er svært, at gennemføre 
netværksmøder trods at alle melder ud, at de gerne vil deltage. Der aftales, at 
Randi kontakter FSOS omkring dette, da det er et generel proble. Vi vil henstille til 
at bestyrelsen sender en skrivelse til oversygeplejerskerne for at synliggøre 
problemet. 
Næste møde bliver i Glostrup den 23/1 
 

 

 


