Hvorfor driller min arm – når jeg er opereret i mine urinveje?
Et kvalitetsvurderingsprojekt - Masterspeciale
Baggrund
I dag anvendes robotkirurgi af kirurger i 50 amerikanske stater og i 66 lande rundt omkring i verden.
Herlev hospital tog i 2007 som de første i Danmark robotsystemet til sig. I 2009 efterfulgte
Rigshospitalet, i 2012 Odense Universitetshospital (OUH)/Skejby og senere også mindre danske
sygehuse. Der er klare fordele ved operationsmetoden, men robotkirurgi er et relativt nyt fænomen
på verdensplan, og vi mangler erfaring på området. For at opnå optimal kirurgisk eksponering i feltet
til prostatektomi og cystektomi, lejres patienten under hele indgrebet i stejl trendelenburg, som på
OUH er 30 grader (1). I forhold til patientpositionen skal det derfor sikres, at patienten grundet
tyngdekraften ikke glider på gulvet. På OUH anvendes skulderstøtter som sikring, og valget af dette
falder tilbage til 2013. Overvejelserne bag valget af skulderstøtter, byggede på de grundlæggende
lejringsprincipper for laparoskopisk kirurgi, hvor Trendelenburg blev anvendt. Undersøgelser
gennem det sidste årti viser dog, at brugen af skulderstøtter øger risikoen for tryk-/nerveskader på
de øvre ekstremiteter forårsaget af tryk og stræk af plexus brachialis (1,2). Som
anæstesisygeplejerske ser du ikke længere patienten, når denne først er afleveret i opvågningen.
Det vides derfor ikke hvorvidt vi påfører vores patientgruppe reelle komplikationer ved måden de
er lejret på. Den enkelte patient vil dog postoperativt kunne opleve en tryk-/nerveskade som
værende smertefuld, mobilitets- og aktivitetsnedsættende samt psykisk belastende, samtidig med
at det forlænger indlæggelsestiden og genoptræning perioden (3). En lejringsskade er en sekundær
lidelse, der ikke har direkte årsagssammenhæng med hverken sygdom eller selve operationen.

Formål
Det overordnede formål var at belyse antallet af lejringsrelaterede tryk-/nerveskader i form af ikke
operationsrelaterede smerter, føleforstyrrelser eller nedsat kraft i ekstremiteterne. Det omfattede
patienter indlagt til robotassisterede cystektomier og prostatektomier og som i den forbindelse blev
lejret med skulderstøtter og 30 graders stejl Trendelenburg. Som udgangspunkt var der tale om
punktprævalens, som skulle afspejle forekomsten af tilfælde og symptomer på et bestemt

tidspunkt. Endvidere ønskedes det undersøgt, om BMI og lejringstiden i Trendelenburg kunne have
sammenhæng med udviklingen af symptomer på tryk-/nerveskade.

Metode
Som metodisk referenceramme blev der valgt et kvantitativt forskningsdesign i form af et
observationelt tværsnitsstudie. Den deskriptive metode blev anvendt til beskrivelse af
punktprævalens og den analytiske til hypotesen om årsagssammenhænge.
Som dataindsamlingsmetode blev besøgsinterview valgt, hvor et lukket spørgeskema blev anvendt
som dataindsamlingsinstrument. Den projektansvarlige gennemførte alle interviews, som blev
gennemført på henholdsvis 1-2. og 8-10. postoperative dag. Intervieweren kendte ikke patienterne
før mødet på sengeafsnittet. Alle patienter var velinformerede, gav samtykke og de etiske forhold
blev overholdt.

Resultater
26 patienter deltog i 1. interview og 24 i follow-up. I projektperioden var der 46 patienter som fik
foretaget enten prostatektomi eller cystektomi. 5 (10%) af patienterne blev ekskluderet på
baggrund af eksklusionskriterierne. 15 (32%) patienter som fik foretaget prostatektomi bortfaldt
grundet udskrivelse inden interview fandt sted.
Prævalencen af tryk-/nerveskader var, at 18 patienter (69%) ved det første interview svarede ja til
at have nyopståede symptomer på kroppen, som ikke var operationsrelateret. Ved andet interview,
var symptomerne hos næsten 2/3 af de 26 patienter forsvundet og nu havde 7 (29%) patienter
symptomer. Symptomerne kom ved 1. interview primært til udtryk i smerter fra højre skulder og på
overekstremiteter. 14 (54%) patienter havde smerter, 6 (23%) patienter havde føleforstyrrelser og
6 (23%) patienter gav udtryk for let til svær nedsat kraft i over ekstremiteterne. Ved follow-up var
antallet af patienter med smerter faldet til 4 (15%), føleforstyrrelser var faldet til 4 (15%) og nedsat
kraft i ekstremiteterne var faldet til 4 (15%). Der blev ikke fundet signifikant sammenhæng imellem
BMI (p = 0.628) og tiden i Trendelenburg (p = 1.000) i forhold til udviklingen af symptomer.

Konklusion/diskussion
Resultaterne indikerede, at er var en øget risiko for udvikling af tryk-/nerveskader forbundet med
skulderstøtter og lejring i stejl Trendelenburg. Litteraturen bekræfter, at risikoen for tryk-

/nerveskader på kroppen er øget (2,3,4) hvilket underbygger den høje prævalens af symptomer,
men også at de fleste postoperative symptomer på lejringsgener i mange tilfælde er overfladiske og
forbigående. Det kan diskuteres, hvorvidt den høje prævalens skyldtes at bughulen ved laparoskopi
oppustes med carbondioxid (Co2) for at skabe overblik under operationen (5), eller om anlæggelse
af arteriekanyle i radialis kan give føleforstyrrelser i hånden. Tiden havde muligvis indflydelse på om
patienterne udviklede symptomer. Mediantiden var 190 minutter, og 6 af 7 patienter med
symptomer på moderat lejringsskade efter en uge, havde haft en lejringstid over 190 minutter. Til
trods for resultanterne ikke var signifikante, kan kausal sammenhæng ikke udelukkes, da
resultaternes tilfældighed muligvis beror på et lille sample.

Perspektivering
Selvom der i klinisk praksis arbejdes bevidst med for at forebygge lejringsskader, forekommer disse
desværre stadig. Resultaterne af dette projekt viste, at den nuværende lejringsform med
skulderstøtter til robotassisterede prostatektomier og cystektomier har et kvalitetsproblem i
forebyggelsen af lejringsrelaterede tryk-/lejringsskader især ved længerevarende operationer.
Symptomerne var hovedsaligt af forbigående karakter, men for den enkelte patient med en i
forvejen alvorlig cancersygdom var det en stor ekstrabyrde. Det kan i fremtiden overvejes, om
patienterne bør informeres om risikoen for lejringsskader, især ved længerevarende operationer.
Projektet og generel fokus på lejring har i robotcentret medført, at patienter som indlægges til den
længerevarende cystektomi fremadrettet lejres på antiskrid madrasser, så skulderstøtter undgås.
Det planlægges, at spørgeskemaet implementeres som et screeningsredskab til sygeplejerskerne i
urologisk sengeafsnit, så symptomer på lejringsskader og forbedring på området fremadrettet kan
registreres og undersøges nærmere.
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Flow i overgangen – Ta’ tiden

Baggrund
Når en operationspatient overgår til det postoperative forløb, afleveres patienten, men også
ansvaret til en ny kollega. En ofte forskellig forventning til hvad der kendetegner nødvendig viden,
når patienten skifter hænder, kan resultere i dårlig kommunikation og interpersonel mistillid.
Risikoen for at tabe vigtig information kan medføre en sårbar fase i et patientforløb. Dette projekt
vil undersøge, hvordan anæstesipersonale og opvågningssygeplejersker kan skabe en gensidig
meningsfuld patientoverlevering.

Formål
Formålet er at minimere informationstab ved overgange, således at patientsikkerheden øges.
Målet er at sikre en meningsfuld og fokuseret overlevering med fokus på den kollegiale
kommunikation og den patientsikre overgang.

Metode
Forbedringsmodellen blev brugt som en metode til at identificere muligheder for at forbedre
kommunikationen og interaktionen i overleveringen. Forbedringsteamet bestod af anæstesi- og
opvågningssygeplejersker, samt afsnittenes ledere.

Med god ledelseopbakning, udarbejdede teamet en fælles ramme for en struktureret tilgang til
patientoverlevering. Indhold og layout blev testet ved hjælp af Plan, Do, Study, Act (PDSA).

Resultater/Konklusion
Et fælles sprog og forventning til overleveringen blev skabt i form af en struktureret ramme, der
tager udgangspunkt i øjnkontakt og aflæsning af hinandens non-verbale signaler for, hvornår
begge parter er parate til at overgive og -tage ansvaret for patienten. Resultatet af adskillige
PDSA’er viste at en simpel ramme med ABCDE struktur som udgangspunkt støttede interaktion og
gav mening, så længe overleveringen var kort og relevant. Tidspres blev brugt som argument for
manglende interaktion, men ofte handlede det om 1-2 min. mere for at skabe en meningsfuld
informationsudveksling. Tiden blev derfor en medvirkende faktor om rammen for overleveringen.
Projektet og selve rammen omkring det blev døbt ”Ta’ tiden”. Teamet fandt det essentielt, at
sygeplejersker tager tiden til kommunikation i overgangen, men også giver tid til uddybende
spørgsmål.

Perspektivering og relevans for anæstesispecialet
Forbedringsmodellen som metode viste sig at være velegnet til, at forbedre arbejdsgangen på et
område, som er præget af en omskiftelig hverdag, ekspertviden og klinisk skøn.
Hvorvidt struktur og interaktion giver en bedre kvalitet i overleveringen monitoreres vha et
seriediagram. Da dataindsamlingen først startede i uge 26, er der ikke målepunkter nok til at
konkludere effekten af interventionen før tidligst ultimo december 2019.
Det gensidige engagement i overlevering af en patient fra operations- til opvågningsafsnit er alfa
og omga, når der naturligt skal være plads til spørgsmål der kan have betydning for patientens
videre forløb i opvågning og stamafdeling.
En fælles forventning til hvad der som minimum skal være af informationsudveksling, når
patienten skifter hænder, gør det lettere at være kort og relevant. En struktureret ramme for
overlevering kan støtte en gensidig forventning om interaktion og kommunikation.
Poster supplerer abstractet og medbringes på symposiet.
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Hjertemassage – trænes der nok?
- Et kvalitetsvurderingsprojekt
Baggrund
Hjertestop på hospital er en alvorlig kritisk tilstand, hvor hurtig og korrekt genoplivning er
afgørende for patientens prognose (1,2). I Danmark anvendes de Europæiske guidelines fra
European Resuscitation Council (ERC) til behandling af hjertestop (2). Hjertestop hos patienten
konstateres ved bevidsthedstab og fravær af normal respiration. Det kræver øjeblikkelig
igangsættelse af Hjerte Lunge Redning (HLR) hvor studier viser, at en høj kvalitet af HLR er
essentielt for at højne overlevelsen (1,2). Uddannelse af personalet, der udfører HLR på
hjertestopholdet, har derfor stor betydning for overlevelsen af patienter der får hjertestop. Som
hjertestopkoordinator på Odense Universitetshospital arbejdes sideløbende som sygeplejerske på
enten kardiologisk eller anæstesiologisk afdeling, der deltages aktivt i hjertestopbehandling og de
ansatte undervises i både basal og avanceret genoplivning. På OUH er serviceassistenten en del af
hjertestopteamet og har til opgave at udføre hjertemassage. I 2016 var der 248 hjertestop, hvor
intensivafdelinger ikke er medregnet (3). Kalderfunktionen til hjertestop tilhører
serviceassistenterne i den fælles akut modtagelse (FAM), men uddelegeres i de fleste tilfælde til
afdelingernes egne serviceassistenter når hjertestopkaldet er udenfor FAM. Det undrede os, da
serviceassistenterne i FAM tilbydes meget mere undervisning i hjertelunge redning, netop fordi de
bærer kalderen. Der opleves ligeledes stor forskel i udførelsen af hjertemassage serviceassistenter
imellem, både ved behandling af hjertestop i klinikken og når der blev øvet i undervisningslokalet.
Hjertemassage til voksne defineres i guidelines som hjertemassage midt på brystkassen, med en
dybde på 5 cm, ikke dybere end 6 cm og med en frekvens på 100-120 tryk i minuttet (2). Massøren
skal endvidere lade brystet udvide sig helt efter hver kompression kaldet recoil, da dette vil øge
det venøse tilbageløb og øge effekten af hjertemassage. Afbrydelserne i hjertemassagen skal
minimeres mest muligt (1,2). Hjertemassage med en frekvens på over 120 gange i minuttet
reducerer trykdybden og pauser i hjertemassagen på over 10 sek. påvirker overlevelsen negativt
(1,2). På OUH anvendes AED hjertestartere på alle afdelinger udenfor FAM.
Hjertestopkoordinatorerne på OUH aflæser AED efter brug og der ses umiddelbart et bekymrende
udsving af kvaliteten af hjertemassagen. Frekvensen er enten for høj eller lav i omtrent 45 % af
tilfældene. Til sammenligning forefindes en lignende undersøgelse af data fra AED fra et andet
sygehus i Danmark, hvor frekvensen ved hjertemassage ligeledes var udenfor anbefalingerne i
hele 75 % af tiden (3). På baggrund af ovenstående, var det derfor interessant at undersøge
hvorvidt undervisningen til serviceassistenter udenfor FAM var tilstrækkelig.

Formål
At vurdere kvaliteten af hjertemassage hos serviceassistenter i FAM og udenfor FAM på baggrund
af to forskellige undervisningstilbud.

Metode
Serviceassistenterne blev tilfældigt inkluderet i FAM og på afdelingerne, hvor de frivilligt blev
testet i hjertemassage på fantomdukke. Dukken blev placeret på gulvet og i 2 minutter gav
projektdeltager massage og en projektansvarlig ventilerede. Der deltog to projektansvarlige
hjertestopkoordinatorer, Margit Kaas fra anæstesiafdelingen og Trine Pløger fra kardiologisk
afdeling, som udførte alle test. Kvaliteten af hjertemassage blev vurderet efter ERC’s guidelines
med en frekvens 100-120 tryk/min, trykdybde 5-6 cm og recoil/ thorax i neutral position.
Værdierne blev lagret på en computer, hvor kvaliteten af ventilationerne ikke havde indflydelse.
Efter endt hjertemassage udfyldte deltagerne et spørgeskema om deltagelse i undervisning, og om
deltagelse i rigtige hjertestop det forgangne år. Endvidere skulle de udfylde samtykke på
indhentning af gyldigt e-læringsbevis, der gælder et år. Alle der deltog i projektet blev mundtligt
og skriftligt informeret, deltagelse var frivilligt og der blev underskrevet en samtykkeerklæring.

Resultat
Der deltog 48 serviceassistenter i projektet, hvoraf 9 var ansat i FAM (7 kvinder og 2 mænd), samt
39 serviceassistenter udenfor FAM (18 kvinder og 21 mænd). Deltagerene udenfor FAM blev
opsøgt på de 10 sengeafsnit med flest hjertestopkald fra 2014-2016. Der er ansat ca. 350
serviceassistenter, hvoraf ca. 25 er fastansatte i FAM.
Serviceassistenterne i FAM havde en korrekt frekvens i 100% af testene, serviceassistenterne
udenfor FAM havde korrekt frekvens i 53% af testene. Serviceassistenterne i FAM havde en
korrekt trykdybde i 78% af testene, serviceassistenterne udenfor FAM havde en korrekt trykdybde
i 49% af testene. Serviceassistenterne i FAM havde korrekt recoil i 45 % af testene,
serviceassistenterne udenfor FAM havde i 54% af testene.
Serviceassistenterne havde i gennemsnit deltaget i simulation 2 gange årligt, serviceassistenterne
udenfor FAM 0,2 gange årligt. Serviceassistenterne i FAM havde gennemsnitligt deltaget i reelle
hjertestop 13 gange årligt, serviceassistenterne udenfor FAM havde gennemsnitligt deltaget 2
gange årligt. I FAM havde 53% af serviceassistenterne et gyldigt e-læringsbevis, hvor
serviceassistenterne udenfor FAM havde i 26% af tilfældene.

Konklusion
Udlæsninger af hjertemassage fra AED udenfor FAM viste korrekt frekvens i 57% af tilfældene,
hvilket svarede overens med testen af serviceassistenterne udenfor FAM, hvor frekvensen var
korrekt i 53% af testene. Resultaterne indikerede, at serviceassistenter der modtager praktisk og
reel træning flere gange årligt, samt hyppigt deltager i hjertestopbehandling udfører
hjertemassage af høj kvalitet jf. ERCs guidelines. Endvidere tyder det på, at ansatte i et
højteknologisk område som FAM muligvis har større tilgængelighed og motivation for deltagelse i
e-læring.

Perspektivering
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Patientoplevet kvalitet i forbindelse med anæstesi til patienter til DIEP lap
operation
Baggrund for projektet
Dette projekt satte fokus på den patientoplevede kvalitet og tilfredshed efter anæstesi til DIEP lap(deep
inferioer epigastric perforant flap) operation. Ideen til projektet udsprang sig blandt i kollegaudsagn som
”patienterne klager over ondt i baghovedet efter DIEP-lap” og patientudsagn som ”jeg havde kun ondt i
foden efter operationen”.
DIEP lap operation tilbydes patienter, som tidligere har fået fjernet brystet pga. brystkræft. Det er en
brystrekonstruktion, hvor patientens eget væv anvendes. Hud, muskel og fedt fra maven samt
blodforsyning løsnes helt. Vævet formes til det nye bryst, og blodforsyningen genskabes ved at sy karrene
sammen med blodkar fra brysthulen.
Forud for operationen taler patienten med en anæstesilæge og får udleveret skriftligt materiale om
anæstesi og fasteregler. Præoperativt tegner kirurgen på patienten for at opnå et godt kosmetisk resultat.
Dette foregår enten på selve operationsstuen, som er opvarmet til 21 grader eller i andet rum. Derefter
lejres patienten på operationslejet, som er opvarmet vha. varmetæppe. Anæstesi- og
operationssygeplejerske lejrer patienten, mens hun er vågen, således hun ligger komfortabelt på
operationslejet. Patienten ligger på varmetæppe under operationen for at opretholde normotemperatur.
Patienten bliver oral intuberet med tube nr. 7, og der anvendes cufftryk måling umiddelbart efter
intubation. Til induktion anvendes rutinemæssigt Propofol, Rapifen, Esmeron og Sufenta. Anæstesien
vedligeholdes med ilt/air, Sufenta i refrakte doser og inhalationsmidlet Desflurane. Det systoliske blodtryk
skal være > 100 mmHg for at sikre lappens vitalitet (non-invasivt blodtryksmåling). Ved evt. hypotension
gives Metaoxidrin- eller Dopamin-infusion. Endvidere infunderes krystalloider 4 – 8 ml/kg/time for at
opretholde let hypervolæmi. Patienten får rutinemæssigt Dexavital 4 mg umiddelbart efter induktion og
Odansetron 4 mg før vækning for at forebygge postoperativ kvalme/opkastning (PONV). Der er risiko for
lejringskomplikationer i form af tryk eller nerveskade, fordi patienten er immobiliseret, ligger på et relativt
hårdt underlag og operationen varer mange timer. Derfor udføres lejringstjek og ændring mindst hver 2.
time, hvilket dokumenteres på anæstesiskemaet.
Den kliniske praksis skal til stadighed forbedres og udvikles, så der ydes pleje og behandling af høj faglig
standard. Patientens oplevelser er værdifuld information, som kan give anæstesisygeplejersken input til at
arbejde med kvalitetsforbedringer.

Formål
Formålet var at identificere områder, der kan anvendes i en fremadrettet kvalitetsudvikling af det
perianæstesiologiske forløb til gavn for kommende patienter til DIEP lap operation.

Metode
Patienttilfredshedsundersøgelsen blev gennemført ved et semistruktureret interview med patienten dagen
efter operationen. Interviewet blev foretaget ved hjælp af en interviewguide, som tog udgangspunkt i den
perianæstesilogiske pleje og behandling inden for emnerne: Præoperativ information, faste/tørste,
modtagelse på operationsstue, temperatur, smertebehandling, forebyggelse af PONV og lejringsgener.
Desuden ønskedes information om andre gener eller forslag til forbedringer. Forud for operationen blev
patienten kontaktet af en anæstesisygeplejerske. Patienten blev informeret mundtligt og skriftligt om
undersøgelsens formål og metode. Patienten skulle afgive skriftligt samtykke til at deltage i undersøgelsen.
Patienten blev endvidere informeret om, at hun til enhver tid kunne trække sig fra undersøgelsen, uden
dette ville få indflydelse på den igangværende behandling. Besvarelserne var anonyme, derfor havde
undersøgelsen ikke anmeldelsespligt til datatilsynet. Interviewguiden bestod i alt af 10 spørgsmål.
Patienten blev interviewet med åbne spørgsmål, således patienten med egne ord kunne berette om sine
oplevelser af den pleje og behandling, som hun havde modtaget. Interviewguiden blev udfyldt efter
interviewet af anæstesisygeplejersken. Resultaterne blev analyseret i forhold til de 7 fokusområder. På
baggrund heraf, vurderes om der er behov for særligt fokusområde og/eller ændring af behandling.

Resultater/Konklusion
Undersøgelsen viste, at patienterne får en god præanæstesilogisk samtale, og der er ikke rigtig behov
for skriftligt materiale. Patienterne kender fastereglerne, spiser i løbet af aftenen og drikker sød saft
eller juice indtil kl 6 på operationsdagen. Faste- og tørste er således ikke noget problem.
Den enkelte patient føler sig godt modtaget på operationsstuen og tilkendegiver endvidere, at det er
komfortabelt, at operationsstue og -leje er opvarmet. Men 3 af patienterne, som er blevet tegnet på i
et andet rum, tilkendegiver, at det har været koldt.
Patienterne ved, at pårørende gerne må komme med på operationsstuen og/eller i opvågningen, men
det er ikke alle patienters behov.
1 patient har ikke smerter svarende til operationsstederne. 4 patienter angiver at have lette smerter
postoperativt, og 1 patient har moderate smerter med VAS score på 4.
5 patienter har smerter i nakke, arme og/eller ryg. Således angiver 1 patient at have smerter i begge
albueled med VAS 8 - 9. Patienten selv mener, det skyldes overstrækning af led. For disse 5 patienter,
som har smerter andre steder end svarende til operationsstederne, skyldes disse smerter formentlig
den langvarige lejring og/eller forkert lejring. Der er ikke andre lejringsgener.

3 patienter har smerter i halsen postoperativt, hvilket kan være forårsaget af den orale intubation.

3 patienter har kvalme og/eller opkastning, selv om der givet peroperativ kvalmeprofylakse.

Ved interview med den 1. patient blev vi opmærksomme på peroperativ vægtøgning, fordi patienten
fortæller det og er meget generet heraf med hævelse af fingre/fødder og vejrtrækningsbesvær. Ved
forespørgsel siger sygeplejersker i stamafdeling samstemmigt, ”alle patienter bliver vejet på
operationsdagen og om morgenen 1. postoperative dag. Og alle patienter tager på, og nogle får
vanddrivende”.
1 patient blev reopereret, fordi lappen var kold og bleg. Og det var patienten med den største vægtøgning
– 6 kg. Ifølge instruks for ”Anæstesi til DIEP lap operation” står blandt andet: ”Beskeden hypervolæmi er
ønskelig. Krystalloider: 1000 ml NaCl til hæmodilution. Basalbehov + perspiratio erstattes med 4-8
ml/kg/time”. I instruksen er ikke beskrevet, hvor meget væske der skal gives postoperativt hverken i
opvågningen eller efterfølgende på sengeafdeling. Der måles timediurese, men der er ikke et mål
for/præcisering af ønskede timediurese. Der er behov for præcisering af: Beskeden hypervolæmi?
Hæmodilution? Skal der måles Hæmatokrit?
Ved kontakt til Plastikkirurgisk afdeling, Rigshospitalet erfarer vi, at peroperativ væsketerapi beregnes til 2
ml/kg/time (basal behov + perspiratio) til patienter til DIEP lap operation. En tysk undersøgelse (1)
indikerer tillige, at peroperativ væsketerapi bør være 2 ml/kg til DIEP lap operation.

Perspektivering
Formålet var at identificere områder, der kan anvendes i en fremadrettet kvalitetsudvikling. Derfor er det
vigtigt at formidle undersøgelsens resultater til kolleger samt iværksætte forbedringer. Der er behov for
skærpet opmærksomhed på lejring, samt tilbagemelding fra stamafdeling om lejringsgener er
vedvarende. Det vil være optimalt, at

et rum i ambulatoriet opvarmes til 21 grader, eller at alle patienter

tegnes på den opvarmede operationsstue. For højt cufftryk kan give smerter i halsen. Det vil derfor være
hensigtsmæssigt at måle og justere cufftrykket kontinuerligt. Trykket skal ligge mellem 20 og 30 cm
vandtryk for, at cuffen er tæt uden at lave trykskade. På baggrund af projektet er instruksen for DIEP lap
under revision i samarbejde med anæstesilæger. Dexavital øges til 8 mg for at forebygge PONV.
Blodtryksmåling skal fremover være invasivt. Hæmatokrit skal måles hver 2. time og være på ca.30. Basal
peroperativ væsketerapi reduceres til 2 – 3 ml/kg/t. Der er behov for opfølgning/undersøgelse af PONV,
temperatur, lejringsbetingede gener, halssmerter og vægtøgning, når kvalitetsforbedringerne er iværksat.

Referencer
1.

Vasopressor support vs. liberal fluid administration in deep inferior epigastric perforator (DIEP) free flap breast
reconstruction – a randomized controlled trial. Prantl, L. | Strauss, C. Clinical Hemorheology and Microcirculation; 2018
vol. 69, no. 1-2, pp. 37-44

Anæstesisygeplejerskerne Karin Bæksted Madsen, Karen le Caire Alslev og Ulla Gandrup/(ulla.gandrup@rsyd.dk/28512811)

Styr på udstyr
Baggrund for projektet
Kolding Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt med et optageområde med 300.000 personer. Der er
4 kirurgiske specialer, en stor medicinsk afdeling samt et intensivt afsnit med 13 senge.
Kolding Sygehus er et Level 2 traume center. I 2017 deltog anæstesipersonale i akut behandling af
en stor gruppe svært syge patienter udenfor anæstesiafdelingen: 681 traume kald, 507 medicinsk
nødkald og 181 hjertestop kald.
Dele af udstyret, der anvendes til akutte situationer, bliver sjældent brugt. Som følge deraf har
noget af personalet mangelfuldt kendskab til placering samt brug. Udstyret er spredt over hele
sygehuset samt på traumestuerne. I nogle få tilfælde har dette manglende kendskab haft
betydning i tidskritiske procedurer omkring den akutte patient.
Som udtalt af US Navy Seal: ”Under pressure you do not rise to the occasion, you sink to the level
of your training”, og derfor er forhåndsviden vigtigt i akutte situationer.

Formål
At forbedre personalets kendskab til placering af vigtigt udstyr.

Metode
Der blev via elektronisk spørgeskema med multiple choice spørgsmål om, hvor forskelligt udstyr
var placeret, gennemført en baselinemåling blandt anæstesilæger og sygeplejersker vedr. viden
om placering af vigtigt udstyr.
Intervention: Tværfaglige, guidede rundture til afdelingens akutudstyr med deltager feedback
angående udstyr, organisering og brug ved alle lokaliteter.
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En follow-up rundering blev gennemført efter tre måneder forudgået af en ”Tips en 13’er” om
placering af udstyr.
Herefter blev baselinemålingen gentaget.

Resultater/konklusion
I alt 51 % af anæstesisygeplejersker og 76 % af anæstesilæger besvarede baselinespørgeskemaet,
og 51 % / 72 % det afsluttende skema.
Median for rigtige svar var 6 ud af 8 (range 2-8) ved baseline og 7 (2-8) ved follow-up.
Sygeplejersker havde median på 7 (6-8) og læger på 5 (2-7) ved follow-up.
For tipskupon var der en median på 10 rigtige svar (range 4-13).
Andelen af deltagere, der ofte oplevede problemer med at finde udstyr, faldt fra 16 % til 4 %, og
andelen, der engang imellem oplevede problemer, fra 60 % til 43 %.
I alt 81 % fandt, at rundering i høj eller meget høj grad var en god metode til at få styr på, hvor det
forskellige udstyr er.
Vi fandt, at dette small-scale kvalitetsprojekt var en nem, billig og overskuelig måde at sikre
kendskabet til vores akutte udstyr. Personalet følte sig bedre klædt på til mødet med den akutte
patient. Der blev fra personalet fremsat ønsker om, at disse runderinger blev sat fast på 2 gange
om året.

Fremadrettede perspektiver
Metoden vil kunne bruges i mange forskellige sammenhænge.
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VÅGEN SEDATION, …der ER forskel på sedation.
BAGGRUND
I 2018 blev det besluttet at ændre behandlingen af nyretumorer, således at flere patienter får
foretaget kryoablation fremfor partiel nefrektomi på Odense Universitetshospital (OUH). Derfor
blev proceduren for kryoablation optimeret og sat i protokol. Patientforløbet for kryoablation er
baseret på teamwork, derfor blev protokollen udarbejdet i samarbejde med radiologer,
anæstesiologer, urologer, anæstesisygeplejersker, sekretærer, ambulatoriesygeplejersker og
radiografer.
For at kunne optimere patientflowet og samtidig tilbyde en sikker anæstesimetode, ønskede
anæstesiteamet at ændre anæstesimetoden fra generel anæstesi til sedation, hvor patienten både
var smertelindret og kunne vækkes til samarbejde under proceduren. De øvrige hospitaler i
Danmark, hvor kryoablation udføres, anvendes generel anæstesi, derfor blev der søgt
internationalt. På Uppsala Universitetshospital i Sverige anvendes en kombination af Dexdor- og
Ultivainfusion som sedation og analgesi til ablation af nyretumorer. På denne baggrund blev det
besluttet at afprøve denne sedationsmetode på Odense Universitetshospital.

FORMÅL
Formålet var at afprøve og udvikle en sikker sedationsmetode for at optimere patientforløbet for
patienter til kryoablation. Kan dette bruges?

METODE
For at få viden om og anvendelse af sedationsmetoden var anæstesiteamet på hospitalsbesøg på
Uppsala Universitetshospital i Sverige. Efterfølgende blev der udarbejdet en klinisk retningslinje
og undervisning af personalet i anvendelse af kombinationen af Dexdor- og Ultivainfusion som
sedationsform til kryoablationspatienter. Fordele og ulemper ved sedation blev løbende
registreret. Den nye sedationsform blev opstartet i 2018 og er afprøvet på ca. 200 patienter.

RESULTAT/KONKLUSION
Formålet med indførelse af sedationsmetoden var blandt andet at øge patientflowet. Resultatet
viste, at patientflowet kunne øges fra to til fire patienter i en dagvagt. Dog opstod der dage, hvor
patientflowet ikke kunne øges, hvilket var forårsaget af administrative aspekter.
Efter indførsel af Dexdor- og Ultivasedation blev der identificeret flere positive aspekter.
•
•
•
•

Ingen lejringsskader
Lav risiko for forflytningsskader
Ingen luftvejshåndtering
Reduceret PONV

•
•
•
•
•

Kortere udskiftningstid
Øget postoperativt velbefindende
Ingen risiko for postoperativ urinretention
Nedsat risiko ved co-morbiditet
Personale besparende

Ud fra et patientperspektiv oplever patienterne ikke smerte, hverken under anlæggelse af
lokalbedøvelse, placering af nåle eller under frysning af tumoren. Patienterne oplever, at have
sovet godt og er ofte positivt overraskede, når indgrebet er slut. Til trods for at de ofte er nervøse
finder patienterne hurtigt finder ro og efterfølgende udtaler sig meget positivt om forløbet.

PERSPEKTIVERING
Inden implementering af Dexdor/Ultiva sedation, bør man forholde sig til anvendeligheden iht.;
•
•
•
•

Tidsfaktoren (da virkningen af Dexdor først indtræder efter ca 20 min)
At patienterne skal overvåges af uddannet anæstesipersonale
Indgrebets art, idet anæstesiformen ikke vil være egnet ved kirurgi med megen
manipulation og store smertegennembrud
Kan med fordel anvendes til interventioner eller kirurgi, hvor patientens medvirken er
påkrævet

Med et øget krav om effektivitet og færre sengepladser øges antallet af interventionskirurgi og
sammedagskirurgi inden for forskellige specialer. Derfor er det vigtigt at anæstesimetoderne
tilpasses, således patienterne er velbefindende både under og efter indgrebet og kan hjemsendes
hurtigst muligt.
Efter indførelse af Dexdor- og Ultivasedation er det anæstesiteamets erfaring, at det er en egnet
anæstesimetode til mindre indgreb. Der er vores ønske at udbrede kendskabet til denne
sedationsmetode, da den ikke anvendes på andre hospitaler i Danmark, således andre
anæstesiafsnit kan få nytte af vores erfaringer.
Igennem det sidste år har OUH haft mange besøgende fra ind – og udland, der har vist stor
interesse for patientforløbene, herunder selve interventionen, anæstesimetoden og
funktionaliteten i vores teamsamarbejde.

Litteratursøgning
Referencer:https://infonet.regionsyddanmark.dk/D4doc/book/docshow.asp?DokID=606042
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Projektet ønskes kun fremlagt som en posterpræsentation.

In situ simulation på Dagkirurgisk Afdeling
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In situ simulation på Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital
•

Baggrund for projektet
Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital åbnede i 2012. Der blev ansat
anæstesisygeplejersker, operationssygeplejersker, 3 specialuddannede anæstesilæger og 2
ledere. Opvågningen blev bemandet med anæstesisygeplejersker og
operationssygeplejersker. På operationssiden var der bemandet, således at der var 3
sygeplejersker tilknyttet hver operationsstue. Der var ingen koordinator eller personale på
gang. Det betød at al koordinering af arbejdet foregik på stuen og der var ingen ekstra
ressourcer at trække på udenfor når akutte situationer opstod. Da kaldte man på
anæstesilægen der var tilknyttet stuen. Nogle gange kaldte man hjælp fra personalet i
opvågningen.
På traditionelle operations- og anæstesiafsnit er der gerne klart defineret hvilke roller man
har når der opstår akutte situationer. Det var ikke så tydeligt i vores organisation, da
mange af operationssygeplejerskerne efterhånden passede patienter i opvågningen og
kompetenceniveauet var meget forskelligt.
I 2018 opstod der en akut situation, med en uventet vanskelig luftvej. Kombinationen af
uerfarent personale, usikkerhed om kompetencer og handlingsalgoritme blev synliggjort.
Det blev klart at der var et område vi måtte kigge nærmere på.

•

Formål
Jeg ønskede at finde en metode til at følge op på denne hændelse i et læringsperspektiv,
som kunne favne både det individuelle faglige niveau, teamsamarbejdet på stuen med
forskellige kompetencer, og organisatorisk at sikre at alle kender deres ansvar og opgaver.
Dette for at give øget patientsikkerhed, men også skabe tryghed blandt personalet og
synliggøre hvilke ressourcer man har og hvordan vi arbejder optimalt i vores rammer når
der opstår en uventet vanskelig luftvej.

•

Metode
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Casen blev gennemgået, samt evidens om vanskelige luftveje og det blev gennemført
fællesundervisning i afdelingen, hvor alt tilgængeligt personale tilstede. I udvidede
søgninger om emnet, begyndte simulationstræning at synes som en metode der kunne
anvendes efter at vi havde lavet den teoretiske gennemgang af case og teori. (1)
Simulationstræning er en metode til at skabe læring der har vundet anseelse overalt
indenfor sundhedssektoren. (2) Det er en effektiv metode til styrkelse af klinisk og
organisatorisk viden og færdigheder, forbedring af team-kommunikation og undervisning i
beslutningstagen. (2) In situ simulation stod ud som en metode der, i de givne rammer på
afdelingen, både tekniske og non-tekniske færdigheder og med fokus på teamet, at være
en metode jeg kunne anvende.
Forslaget om at arbejde med in situ simulation blev forelagt ledelsen, som gav grønt lys og
opbakning til arbejdet, i forhold til de nødvendige ressourcer og at det blev defineret som
en obligatorisk læringsaktivitet for alt personale.
I samarbejde med hospitalets afdeling for patientforløb, har vi fået hjælp af en
udviklingskonsulent der har været behjælpelig med det tekniske omkring styring af
manikin, booking af figuranter, og afvikling af scenarier.
•

Resultater/konklusion
Det har været en løbende læringsproces, både for personalet og mig som facilitator. Der er
en betydelig større bevidsthed blandt personalet på viden om organisation, viden om hvor
akut udstyr findes i afdelingen, viden om egen rolle i akutte situationer, og non-tekniske
færdigheders betydning i akutte situationer. Personalet giver udtryk for, at den øgede
viden om hinandens arbejdsområder giver tryghed. De føler, at de kan bidrage med mere
og kan drage nytte af hinandens kompetencer. Hver gang vi gennemfører in situ
simulation, stiller vi samtidig skarpt på vores praksis. Vi bliver opmærksomme på ting der
kan forbedres, for eksempel vejledninger eller It systemers begrænsninger.
Vi har udvidet til yderligere et scenarie til in-situ simulation, der trænes i opvågningen.
Således får alt personale trænet både på operationsstue og i opvågningen.
Læringsmålene er efterhånden blevet tydeligere defineret, faciliteringen er blevet bedre og
personalet har vænnet sig til træningsformen. Nogle er blevet rigtig glade for at træne og
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beder om at komme med ekstra gange. Andre oplever det stadig som udfordrende.
Fremadrettet er simulationstræning en form for læringsredskab som vi kommer til at
udvide til også at fokusere på samarbejdet i de teams af operationssygeplejersker og
anæstesisygeplejersker der er på stuerne. Vi skal træne hverdagssituationer, der både øger
patientsikkerheden og patienttilfredsheden, såvel som sjældnere forekommende
hændelser, man ønsker at holde ved lige. (2)
•
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