Kommissorium for Trombolyse/Trombektomiansvarlige
sygeplejersker i Danmark
Indledning
Trombolysebehandlingen i Danmark blev en realitet 1.april 2004, hvor det kørte som et
pilotprojekt på universitetshospitalet Aarhus. De gode resultater i det første år 2004 betød,
at Sundhedsstyrelsen gav tilladelse til projekt på yderligere 3 universitetshospitaler i 2005,
Aalborg, Bispebjerg, Glostrup og et i 2006 i Odense. Trombolysebehandlingen blev først
godkendt i 2006 af Sundhedsstyrelsen. Herefter fulgte opstart af satellitafdelinger i 2006
på Regionshospitaler i Holstebro, Bornholm og i 2007 Esbjerg, i 2008 kom der et
trombolysecenter i Roskilde og i 2012 Sønderborg. I 2012 ændrede Holstebro og Esbjerg
status til trombolysecentre. Rigshospitalet trombolyserer patienter der er indlagt på
Rigshospitalet.
I 2004 blev endovaskulær behandling- trombektomi første gang gennemført på
Universitetshospitalet i Aarhus. Trombektomi behandling tilbydes nu på Aarhus
Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.
D. 19/6 2007 blev der etableret en netværksgruppe for trombolyseansvarlige
sygeplejersker ved et møde på Regionshospitalet i Holstebro. Tilstede ved mødet var
repræsentanter fra trombolysecentre og satellit afdelinger i Aarhus, Aalborg, Esbjerg,
Glostrup og Holstebro.
Ved et møde på Universitetshospitalet Århus den. 17. januar 2008, hvor
afdelingssygeplejersker og trombolyseansvarlige sygeplejersker fra 8 af de i alt 9
trombolysecentre og satellit afdelinger var repræsenteret, blev følgende besluttet:
•
•
•

Valg af formand
Kontakt til Dansk selskab for apopleksi (DSFA) med henblik på at blive tilknyttet
selskabet. Dette blev en realitet i maj 2008.
Udarbejdelse af forslag til nationale retningslinjer for sygeplejen til
trombolysepatienter.

Ved et møde på Regionshospitalet Holstebro den. 13. januar 2009, blev det besluttet at der
laves et link til vores netværksgruppe under Fagligt selskab for Neurosygeplejersker
(FSNS). Der er i 2011 oprettet et link via Dansk selskab for apopleksi (DSFA).
D. 12/4 2012 besluttes det på et møde i Nucleusgruppen at inddrage den endovaskulære
behandling-trombektomi i kommissoriet og ændre navnet til ”Kommissorium for
trombolyse-og trombektomiansvarlige sygeplejersker i Danmark”
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 nukleusgruppen for trombolyse/trombektomiansvarlige
sygeplejersker i Danmark.
•
•

Nucleusgruppen er sammensat af minimum 1 repræsentant fra hvert af de 10
Trombolysecentre, samt en repræsentant fra Rigshospitalet.
Der kanskal være personale repræsenteret både fra de afdelinger hvor behandling gives
samt de afdelinger, der står for observationer efter endt trombolyse behandling,
hvis det ikke udføres på samme afdeling.

Valg af repræsentanter til netværksgruppen
•
•
•

Det er det enkelte center, der vælger, hvem der skal deltage i dette forum.
Gruppen vælger en formand, der som udgangspunkt vælges for 2 år, formanden kan
genvælges.
Hvert center eller satellitafdeling, har én stemme. Er centret/satellitafdelingen ikke
repræsenteret på selve mødet, kan man give sin stemme til kende skriftligt inden
mødeafholdelsen.

Møder
•

•
•
•

Som et minimum afholdes netværksmøder to gange årligt. Et møde samme dag som det
årlige nationale møde med deltagelse af afdelingssygeplejerskerne samt et
heldagsmøde, hvor kun de trombolyse/trombektomiansvarlige sygeplejersker
deltager. Der kan af formanden og alle andre medlemmer indkaldes til et
ekstraordinært møde efter behov.
Ved mødernes begyndelse vælges ordstyrer og referent.
Ved mødernes afslutning udpeges vært ved næste møde. Der udarbejdes en foreløbig
dagsorden til næste møde.
Det center, der er vært, indkalder til Nucleusmøde ved fremsendelse af dagsorden
mindst 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 beslutningsbeføjelser omhandler udelukkende indstillinger til de
respektive afdelingsledelser på de 10 centre.
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. (Specielt vedr.
afsnittet omkring sygeplejerskens rolle i modtagelse og behandling).
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