Kommissorium for Trombolyse/Trombektomiansvarlige
sygeplejersker i Danmark
Indledning:
Trombolysebehandlingen opstartede som pilotprojekt i Aarhus den 1. april 2004.
Herefter fulgte flere neurologiske afdelinger og i 2006 blev behandlingen godkendt i
Sundhedsstyrelsen. Der trombolyseres i dag i Aalborg, Holstebro, Aarhus, Esbjerg,
Sønderborg, Odense, Roskilde, Bornholm og i København på Bispebjerg og Rigshospitalet,
Glostrup.
Siden 2010 er endovaskulær behandling (EVT) blevet udført på Rigshospitalet, Aarhus
Universitets hospital og Odense Universitetshospital.
Nucleusgruppen ”Trombektomi/ trombolyseansvarlige sygeplejersker i Danmark” har
eksisteret siden 2007 .
Gruppen er etableret af sygeplejersker, der ønskede en netværksgruppe til sparring og
diskussion.
Kommissorium for Trombolyseansvarlige sygeplejersker blev udformet i jan. 2008 og
revideret i april 2012 , hvor gruppen også kom til at inkludere sygeplejersker, der arbejder
med endovaskulære forløb. Herefter hed gruppen ”Trombolyse/ trombektomiansvarlige
sygeplejersker i Danmark”
I nov. 2015 blev kommissoriet revideret til det nuværende.
Formål:
At udbygge et samarbejde, som har til hensigt at udvikle og sikre en højt specialiseret
sygepleje, der i videst omfang hviler på et forsknings og evidens baseret vidensgrundlag, til
alle trombolyse/trombektomipatienter, uanset hvor de indlægges.
Sammensætning af nucleusgruppen for trombolyse/ trombektomi ansvarlige
sygeplejersker i Danmark:
Nucleusgruppen er sammensat af minimum en repræsentant fra hvert
trombolyse/ trombektomicenter.
Der kan være personale repræsenteret fra de afdelinger, hvor behandling gives
samt de afdelinger, der står for observationer efter endt trombolyse behandling.
Valg af repræsentanter til netværksgruppen:
Det er det enkelte center, der vælger, hvem der skal deltage i dette forum.
 Formandsskabet varetages på skift mellem de forskellige centre. Et formandskab er af et
års varighed. Som hovedregel er det mødeafholdende center, der varetager
formandsskabet.

Møder:
Netværksmøder afholdes to gange årligt. Der kan indkaldes til et
ekstraordinært møde efter behov.
Ordstyrer og referentfunktion varetages af formandsskabet.
Dagsorden laves af afholdende center og udsendes 6 uger før mødets afvikling.
Netværksgruppens beføjelser:
Netværksgruppen er et arbejdende organ under DSFA (Dansk selskab for apopleksi).
Gruppen tager udgangspunkt i trombolyse/trombektomisygeplejerskens arbejde
med henblik på udvikling af den faglige kompetence.
Netværksgruppens medlemmer kan komme med forslag til arrangementer afholdt af
DSFA.
Netværksgruppen medvirker ved udarbejdelse og revidering af de nationale
retningslinjer for trombolyse/trombektomibehandling i Danmark.

