
Referat fra Nucleusgruppemøde for trombolysesygeplejersker
Onsdag d. 12. September, Århus Sygehus

Tilstede:

Lene Christiansen Ålborg N 
Anita Rasmussen Ålborg N
Line Green Ålborg S
Monique Holecek Sønderborg 
Stine Thornholm Sønderborg 
Rikke Duus Rigshospitalet
Tanja Hyldahl Rigshospitalet
Ulla Madsen Odense
Rena Hoffmann Holstebro
Pia Hempel Roskilde
Charlotte Roskilde
Lisbeth Hammer Glostrup
Trine Thomsen Bispebjerg
Anette Johansen Esbjerg
Lisbeth Just Esbjerg
Vibeke Bock Århus
Bitten Lehd Århus

Ordstyrer: Bitten Lehd

Referent: Vibeke Bock

 
Velkommen til sygeplejersker fra Sønderborg. Trombolysebehandling startede i 
Sønderborg pr. 1. januar 2012. 
Opstarten har været præget af nervøsitet blandt sygeplejerskerne, men starten har 
generelt været en positiv oplevelse. De er kommet godt på plads og alle ved hvad de 
skal gøre. Alle sygeplejersker skal kunne give behandling. Sønderborg bruger CT-C 
og starter bolus allerede, når blødning er udelukket. Herefter laves rest scanning og 
behandlingen kan fortsætte. Bolustidspunkt registreres som DNT.

Holstebro fortæller, at de venter på perfusionssvar inden opstart, hvilket bevirker at de
får en dårligere DNT end tidligere. 
Der arbejdes generelt med DNT på alle centre. 

Odense modtager og behandler pt. i et lokale tæt ved skanneren og har derved fået 
bedre DNT. 

I Esbjerg er behandlingen blevet optimeret efter de er blevet selvstændig 
trombolyseenhed. 

I Ålborg sendes skanningsbilleder til Neuroradiologer i Århus efter kl. 15.00, dette ses
i NIP/DAP tallene.



Flere centre beretter, at der er tilkommet blødning hos flere patienter som 
komplikation til trombolyse/trombektomi. Det har naturligvis fyldt meget for 
sygeplejersker og læger på de respektive afdelinger. Roskilde har undersøgt om det 
evt. kan være medicinafhængigt (Batch nr)
Bispebjerg skriver som det eneste trombolysecenter Batch nr. på actilysen ind, når der
gives behandling. 

Godkendelse af referat: 

Referatet godkendes. 
Rettelser til kommissorium godkendes.

Lene C har fundet artiklen antidepressiv – motorisk virkning. Artiklen sendes til 
Trine. 

Nyt fra formanden:  

Intet nyt. 

Planlægning af DSFA årsmøde: 

Det diskuteres om hvorvidt emnet har relevans for os som nucleusgruppe. Trine har 
talt med Susanne Zielke om emnet, men hun fastholder emnet, da hele temaet for 
årsmødet er hjerne/hjerte.   
Diskussionen ender enstemmigt med at vi som gruppe ikke kan tilbyde at deltage til 
årsmødet med et oplæg vedr. praktiske udfordringer med telemetriovervågning i det 
akutte apopleksiafsnit, da vi ikke finder det relevant for vores fokusområde. Trine vil 
melde dette videre til DSFA.

Kontaktperson til DSFA:

Trine Thomsen er blevet kontaktperson til DSFA. Det besluttes at relevante links til 
gruppen kan sendes til Trine. Hun vil sørge for så de bliver lagt ind på vores 
hjemmeside Alle indslag er velkommen.

Trine fortæller at Bispebjerg er blevet kontaktet af Færørene mhp. intro og oplæring 
af trombolyse. Hun spørger i den forbindelse ind til hvad gruppen tænker er vigtigt at 
fremhæve / give videre til personalet fra Færørene. 

Trombolyseambulatorieprojekt i Roskilde:

Pia og Charlotte fremlægger deres spændende og inspirerende indlæg om 
trombolyseambulatoriet i Roskilde. Trombolyse ambulatoriet er hovedsageligt styret 
af sygeplejersker, som tager sig af blodtryksbehandling, livsstilsamtale o.s.v. Se 
medsendte slides. 
 



Planlægning af næste møde.

Holstebro ønsker at være vært ved kommende trombolysemøde, som næste gang 
afholdes samme dag som lægernes. Afdelingssygeplejerskerne kan ligeledes deltage 
ved næste møde. 
Gruppen taler om at transporten ofte er et problem, idet gruppen repræsenterer 
sygeplejersker fra hele landet. Der er ofte lang rejsetid for øst og vest DK. Det 
diskuteres om det kunne være hensigtsmæssigt at afholde Nucleusmødet 1 x årligt 
over 2 dage, dette tages op sammen med afdelingssygeplejerskerne på næste møde. 
Flere nævner dog vigtigheden i at mødes regelmæssigt som nu mhp. sparring.  
Vi snakker om at gruppen kan diskutere nye artikler og studier om 
trombolyse/trombektomi.  

Emner til næste møde i Nucleusgruppen:

Mødeform. Kan det evt. være hensigtsmæssig at nedsætte en arbejdsgruppe til 
planlægning af møderne, så kvaliteten af møderne bliver bedre. 

Tilbagemelding fra Færørene v. Trine

Diskussion af hvilke kompetencer det kræver at være trombolyse sygeplejerske

 
  
 


