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Fælles Daghospital, OUH

• Åbnede 1. februar 2020

• Kun sygeplejersker og sekretær

• IV behandlinger

• Klargøring til sammedags
operation

• Observation efter sammedags
operation

• Medicinpumper siden april 2020



Medicinpumper

• CADD-Solis VIP

• Programmerbar

• Bærbar

• Tilkoblet patientens IV-adgang 
24 timer i døgnet
• Kontinuerlige infusioner

• Interval (2-3-4 gange dagligt)



Formål

• Mere frihed til patienterne
• Indlagte

• Udskrevne og færdiggøre behandling i eget hjem

• Ambulante

• Øget livskvalitet

• Reducere sengedage



Patienterne - indlagte

• Indlagte
• Medicinske specialer

• Kirurgiske specialer

• Antibiotika

• 10 afdelinger tilknytter inkl. FAM

• 673 unikke CPR numre
• April 2020 – februar 2021



Patienterne – færdigbehandles i eget hjem

• Stamafdeling har 
behandlingsansvaret

• Fælles Daghospital
• 22 unikke cpr numre

• 60 dages samlet behandling

• Patienten selv
• Få indtil videre



Patienterne – færdigbehandles i eget hjem

• Primær sektor
• Odense Akutteam

• Nordfyns kommune

• Start oktober 2020

• 48 unikke CPR numre

• 53 dages samlet behandling



Patienterne – ambulante, eget hjem

• Kroniske sygdomme

• Time lange infusioner (3-
5 timer)

• Nu: ½-1 time på OUH og 
resten hjemme

”Medicinpumpen har 
givet mig så mange 
muligheder, fordi jeg 
ikke længere er låst 
fast på sygehuset”    

”Jeg brugte ekstrem 
mange timer på 

OUH” 



Patienternes oplevelser – efter indlæggelse

”Det er så godt at sove 
i min egen seng igen. 

Jeg vil ikke være 
længere på sygehuset 
end højst nødvendigt”

”Jeg glemte helt, at jeg 
havde pumpen på mig 

indtil jeg kunne høre den 
begyndte at give medicin”

”Jeg føler mig mindre 
syg i mit eget hjem”



Lighed i sundhed

• Stamafdeling udvælger patienterne – alle er mulige kandidater

• Alder har ingen betydning
• Hovedparten af de patienter, som færdiggør deres behandling i eget hjem er 

fra geriatrisk afdeling

• Dansk tale er ikke et krav
• Ikke dansk talende patient har været hjemme i 10 dage



Kvalitetssikring

• Implementeringen styres via 
Fælles Daghospital
• Samme tilbud til patienter uanset 

hvilken afdeling de er indlagt på

• Ens information til patienter

• Ens materiale

• Oplæring af personale



Personalets opbakning

• Ledelses opbakning på den enkelte afdeling

• Klinisk forankret (i kittel, ud på afdelingerne)

• Lokale ressourcepersoner på afdelingerne - ejerskab

• Accept af et ikke færdig udviklet koncept, men løbende udvikling og 
ændringer

• Samarbejde på tværs af specialer, hvor gode erfaringer deles

• Personale på afdelingerne kan se mening i at bruge pumperne



PH.D projekt

Systematisk undersøgelse af patienters og sygeplejerskers oplevelser af 
at bruge pumperne samt sikkerheden omkring pumperne



Én af fremtidens digitale sundhedsteknologi som er i gang

Tak for jeres opmærksomhed

Malene.kildemand@rsyd.dk


