
Til yngre læger med stuegangsfunktion på Ældremedicinsk Afsnit 205B 

Velkommen til et sengeafsnit med fokus på tværfaglighed og det gode patientforløb for vores ældre og 

skrøbelige patienter. Vi håber på at du kommer til at lære meget omkring komplekse medicinske 

problemstillinger, tværfagligt samarbejde, etiske dilemmaer og en god sektorovergang ved udskrivelse. 

Fordeling af patienter: Skemalægger efterstræber at vi er én speciallæge til stuegang og 1-2 

uddannelseslæger. Antallet af patienter som du skal gå stuegang på, tilpasses efter antallet af læger til 

stuegang, og patienternes kompleksitet. En del af læringen som yngre læge, handler også om at prioritere i 

en travl hverdag. Patienterne er opdelt i to grupper og vi efterstræber at den enkelte gruppe har den samme 

sygeplejerske og læge for at skabe bedst flow i stuegang. Ved flere læger i samme gruppe, er det vigtigt at I 

aftaler tidspunkt for stuegang sammen med de forskellige sygeplejersker, så alle kan planlægge dagen, også 

for at fremme stuegang så tidligt som muligt på dagen. Hvis én af os er tidlig færdig med stuegang, hjælper 

vi hinanden. Sørg for at notere dit telefonnr. på Cetrea tavlen, så kollegaerne kan få fat på dig. 

Røntgenkonference: Mandag og fredag kl. 8.30 i røntgenamb. Vi plejer at følges ad derovre. Det er en god 

læringsmulighed for dig som yngre læge. Mange af vores patienter har faldtendens, og får foretaget røntgen 

af forskellige skeletdele, CT/MR-scanning af hjernen, røntgen som led i infektionsjagt osv. 

Tværfagligt tavlemøde 205B: Foregår på alle hverdage kl. 8.45 på sygeplejekontoret på 205B. Mødet ledes 

af ansvarshavende sygeplejerske. Det er tværfagligheden som er i fokus, med kort input fra læger, 

sygeplejersker, plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, og nogle gange diætist. Dybere lægefaglige 

diskussioner eller konferering må tages efter tavlemødet. 

Stuegang: Gås altid sammen med sygeplejersken som er ansvarlig for patienten, som du er tildelt. Efter en 

kort dialog/drøftelse, går I ind på stuen og hovedparten, som du bruger på den enkelte patient til stuegang, 

skal foregå på stuen sammen med patienten, som du derved får lidt længere tid til at tale med samtidigt og 

bedre mulighed for at vurdere og få et indtryk af. Tag en vogn med computer med, så du kan slå relevante 

ting op, f.eks. blodprøver og røntgensvar. Der er også her, der er god mulighed for at lave en 

medicingennemgang sammen med patienten, når I har FMK lige foran jer. Du bør diktere stuegangen efter 

hver patient, både for at hjælpe dig selv med at huske alle ordinationer, men også for at sekretærerne kan 

skrive notaterne løbende, og det gør også at stuegangsgående sygeplejerskerne kan nå at bestille blodprøver, 

skrive TSM (TværSektionel Meddelelse) til kommunerne osv. 

Målsamtaler: Udvidet tværfaglig stuegang sammen med patient og pårørende kl 10.00 og 12.00. Se venligst 

skabelon for målsamtale og særlig skabelon med ”Forslag til samtale om behandlingsniveau”. Optimalt 

foregår samtalen på et samtalerum hvor patienten sidder oppe i stol eller kørestol, men kan også foregå på 

patientens stue, hvis pt ikke har kræfter at komme op i en stol, eller hvis der ikke er samtalerum tilgængelige. 

Målsamtalen dikteres som ”konferencenotat” med det samme og så vidt muligt uden lægefaglige udtryk, så 

sproget er forståeligt for patienten og de pårørende. Når den er skrevet, afleverer sekretæren den i bakken 

på kontoret. Her læser du den igennem og signerer den, og afleverer til den sygeplejersken, der har været 

med til målsamtalen og så afleverer hun den til patienten. Ved rettelser, kan du lave en rettelse i Clinical suite 

og printe en ny udgave og skrive under. 

Opgaveliste: Du har ansvar for at godkende prøvesvar på de patienter som du går stuegang på. Det skal ske 

på daglig basis, og du kan i forbindelse med stuegang klikke på opgavelisten for hver patient du går stuegang 



på, og samtidig kvittere for set svar. Det gør også din stuegang nemmere, da du har alle ”nye” prøvesvar 

samme sted. Vi forventer også, at du har kikket afdelingens opgaveliste igennem før du går hjem, og kvitteret 

for de prøvesvar som tilhører ”dine” patienter, idet der i dagens løb tilkommer prøvesvar. 

Færdigmelding: Når en patient er færdig med behandling på sygehuset, og afventer afklaring fra kommunen 

før de kan komme hjem eller til en aflastningsplads, er der vigtigt at det i journalen bliver dikteret: ”Patienten 

er medicinsk færdigbehandlet”. Det betyder at fra nu af, betaler kommunen for patientens indlæggelse, og 

at de må finde ud af hvortil patienten skal udskrives. Sygeplejersken skal endvidere have besked omkring 

færdigmeldingen, da de videreformidler beskeden til sekretærerne og til kommunen. 

Opfølgning efter indlæggelsen: Alle patienter som udskrives til livets afslutning, henvises til ældremedicinsk 

ambulatorium. Dette mhp. telefonopkald ved sygeplejerske og evt. medicinjustering efter udskrivelsen. 

Samtidig skal det dikteres en ”rød” epikrise og egen læge skal kontaktes telefonisk til orientering. Ligeledes 

er der mange af vores skrøbelige patienter som bør henvises til vores ambulatorium, f.eks. opfølgning af 

vægttab og svar på diverse uafklarede undersøgelser. Når du møder en faldpatient, er det en god idé at vende 

patienten med én af speciallægerne, særlig i forhold til, om der er indikation for delvis udredning under 

indlæggelse, eller om der indikation for en større faldudredning i ambulatoriet. I mange tilfælde, er der 

tilstrækkeligt med opfølgning ved egen læge i første omgang, særlig hvis vi har fundet årsagen/årsagerne til 

faldet under indlæggelsen og sat de relevante tiltag i gang. Ofte drejer det sig om medicinjusteringer. Ved 

opfølgning i amb., sender du som læge en kort henvisning elektronisk i webPAS og sygeplejerske laver 

samtidig papirseddel til amb., så ambulatoriet ved, hvor hurtigt der skal følges op på patienten. 

Epikriser: Se venligst ”Skabelon til afslutningsnotat”. Dikteres så vidt muligt dagen inden udskrivelsen eller 

når patienten er færdigmeldt. I forbindelse med afslutningsnotat, afstemmes medicin i FMK, recepter laves 

(obs på om medicinen skal lægges på server, sendes hjem eller til f.eks. aflastningsplads). Hvis epikrisen når 

at blive skrevet imens du er tilstede, så læs den igennem og hvis du har rettelser, så lav en tilføjelse eller 

rettelse til sekretæren, og skriv herefter under på epikrisen og giv til sygeplejersken som har ansvar for 

patienten. Vi efterstræber at pt får en underskrevet epikrise med i hånden ved udskrivelsen. Ellers bliver den 

sendt til patienten. Epikrisen bliver gennemlæst af en geriatrisk speciallæge for at sikre kvaliteten af 

patientbehandling og sektorovergang, og du kan forvente at høre fra os, hvis der er behov for større 

ændringer, også i forhold til jeres læring og uddannelse. 

Middagskonference: Afholdes dagligt på sengeafsnittet, som udgangspunkt kl. 12.30. Her kan 

problemstillinger fra stuegang drøftes med speciallæge. Om fredagen efterstræber vi at gennemgå alle 

patienter kort for at sikre at der ligger en god plan til weekenden. 

 

Vi håber at du får et godt ophold hos os, og tøv ikke med at hive fat i os ved enten praktiske eller faglige 

spørgsmål! 
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