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Patientforløbsbeskrivelse for skulder-/albueopererede patienter på Aalborg Universitetshospital, Farsø Sygehus 

Visitation, indlæggelse og overflytning til rehabiliteringsafsnit eller udskrivelse til eget hjem 

Toppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ortopædkirurgi Farsø - hjemmeside 
 
Patientforløbet er udarbejdet som et generelt forløb. Der vil være diagnoserelaterede forskelle.  

Disse kan ses på en oversigt i følgende dokument: Skulder-/albue-regimer.  

I oversigten er det for eksempel udspecificeret i forhold til blodprøver, røntgenundersøgelser, pjecer, smertepakker, kontroller og behov for hjælp fra 

primær sektor efter udskrivelse. 

 

Før 
kontakt 

Første 
kontakt 

 

Kontrol / 
Efterbehandling 

 

Udskrivelse / 
Afslutning 

Behandling / 
Undersøgelse 

Henvisning 
visitation 
 
Koordinering  
Patientinformation 
 
Patientens og 
pårørendes inddragelse 
som partnere 
 
 
 

Modtagelse / 
dokumentation 
 
Diagnostiske 
undersøgelser 
 
Vurdering/Koordinering 
 
Forebyggelse 
 
Patientens og pårøren-
des inddragelse som 
partnere 
 
 

Modtagelse / 
dokumentation 
 
Behandling, pleje 
og rehabilitering 
 
Forebyggelse 
 
Koordinering 
 
Diagnostiske 
undersøgelser 
 
Patientens og 
pårørendes inddragelse 
som partnere 

Koordinering / 
dokumentation 
 
Diagnostiske 
undersøgelser 
 
Forebyggelse 
 
Plan for 
rehabilitering 
 
Patientens og 
pårørendes inddragelse 
som partnere 

 

Modtagelse / 
dokumentation 
 
Behandling, pleje 
og rehabilitering 
 
Forebyggelse 
 
Koordinering 
 
Patientens og 
pårørendes inddragelse 
som partnere 
 
Afslutning 
 

https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/ortopaedkirurgiske-afdelinger/ortopaedkirurgi-farsoe
https://pri.rn.dk/Assets/34566/Skulder-regimer.pdf
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I de ortopædkirurgiske afdelinger foretages der årligt ca. 1.200 operationer – tallet kommer fra følgende oversigt: 

 

Hyppigheden af frakturer stiger med alderen som følge af osteoporotisk udtynding af knoglemassen og undersøgelser viser, at man i de næste årtier 

kan forvente en stadig stigende incidens af frakturer som følge af øget levealder. 

 

Endvidere ses der ved denne patientgruppe, en del patienter med et højt alkoholforbrug. Personer med stort alkoholforbrug har højere mortalitet og 

morbiditet end personer med intet eller moderat alkoholforbrug. Der bør ofte igangsættes livsstilsændringer. Denne profylakse skal forankres hos egen 

læge, men også i de ortopædkirurgiske afdelingers møde med patienten vil denne indsats være en naturlig del af arbejdet. Den forebyggende indsats 

retter sig især mod livsstilsproblemer som Kost, Rygning, Alkohol, Motion (og stoffer) og benævnes som KRAM-faktorer (Sund Info). 

Målet med patientforløbsbeskrivelsen er: 

 At patient og pårørende oplever, at der er sammenhæng i forløbet.  

 At der er en ensartet og høj kvalitet i modtagelse, behandling, pleje og rehabilitering af den skulder-/albueopererede patient på alle 

ortopædkirurgiske afsnit i regionen. 

 At alt personale kender egen rolle og ansvar i samarbejdet med og omkring patient og pårørende. 

 At patientforløbet er tilrettelagt, så unødig ventetid undgås, og der ikke opstår flaskehalsproblemer. 

 At patientforløbet hviler på faglig evidens. 

 

Patientansvarlig læge (PAL)  - Ortopædkirurgien 

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb.  

 

 

https://aalborguh.rn.dk/da/Praktisk-Information/Sund-Info
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Definition af begreber 

Flerdages indlagte patienter 

Omfatter de mere komplekse operationer som humerus-, albuefraktur samt skulder-alloplastik-operationer. 

 

Dagkirurgiske patienter  

Omfatter de mindre operationer og indgreb som for eksempel artroskopisk subakromiel dekompression (ASD), klavikelfraktur, rotator cuff-ruptur, Bristow 

Latarjet, Bankart, albuefraktur m.m. 

 

Link til relevante pjecer 

 

Detaljeret forløbsbeskrivelse af patientforløbet  
 

Før kontakt 

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden. 

Kerneydelser Aktivitet Ansvarlig 

Henvisning 

Visitation 

Dagkirurgiske og indlagte skulder-/albuepatienter kommer ind i systemet på 3 forskellige 

måder: 

 

 Henvisning egen læge - Elektronisk indkaldelse til forundersøgelse ved læge eller terapeut. 

Indkaldelsen vil ske elektronisk eller via telefon af læge, sekretær eller sygeplejerske. 

Patienten møder i skulder-/albue-ambulatoriet. – Patienten registrerer sig via ID-scanner. (I 

de tilfælde, hvor patienten har brug for hjælp til registrering eller bestilling af kørsel, er der en 

sekretær i receptionen, som kan være behjælpelig). 
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 Akut/sub-akut operation - Elektronisk henvisning eller ophængning af røntgenbilleder, som 

ses til røntgenkonference. Ved indikation for operation indkaldes patienten til at møde på 

sengeafsnit O4, og modtages af plejepersonale, eller patienten møder i ambulatoriet og 

registreres via ID-scanner. 

 

 Kontrol (efter skade) - Ved indikation for operation indkaldes patienten til vurdering i 

ambulatoriet. Indkaldelsen vil ske elektronisk eller via telefon. (Patienter, som er informeret 

om, at de vil blive indkaldt elektronisk, får en elektronisk indkaldelse, ellers vil indkaldelsen 

ske telefonisk af læge, sekretær eller sygeplejerske.   

Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder-albue patienter til operation hos 

Ortopædkirurgi Farsø 

Koordinering 

Patient-

information 

Indkaldelsesbrev, 

Skulder-/albue-

ambulatoriet 

 

 
 
 
Indkaldelsesbrev, 

Sengeafsnit O4: 

 

 

Visitation 

Lægerne visiterer den enkelte patient – visiteringen sker blandt andet på grundlag af henvisningen 

fra for eksempel egen læge. Derudover vurderer lægen også eventuelle røntgenbilleder. – Lægen 

kan for eksempel visitere patienten til et ambulant forløb, hvor patienten kommer til forunder-

søgelse, og lægen så tager stilling til det videre forløb.  Det kan være, at patienten skal fortsætte i 

det ambulante forløb. Det kan også være, at patienten skal indlægges med henblik på operation. 

Konsultationen vil foregå enten hos en læge / eller fysioterapeut. 

 

Skal patienten ses i ambulatoriet eller indlægges 

Sekretærerne fungerer som bindeled mellem patienten og ambulatoriet / Sengeafsnit O4 på Farsø 

Sygehus, Aalborg Universitetshospital. 

 

Indkaldelsespakke 

Patienten vil modtage et brev med indkaldelse (samt eventuelt også en SMS, hvis patienten er 

tilmeldt dette) enten til ambulatoriet eller sengeafsnittet. Brevet vil enten komme via digital post /E-

 
 

 
 

https://pri.rn.dk/Sider/redirector.aspx?DocID=10580
https://pri.rn.dk/Sider/redirector.aspx?DocID=10580
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Rettigheds-bilag: 
 

 
 
 
Test for COVID-19: 
 

 
 
Symptomer – COVID-19: 
 

 
 
 
Pjecer – eksempel: 

 
 
HUSK-bilag: 
 

 
 
 
 
 

Boks eller som almindeligt brev med posten alt afhængig af, hvorvidt patienten er tilmeldt digital 

post. Patienten vil i brevet blive oplyst omkring mødetid, -sted samt andre praktiske forhold – som 

eksempelvis forhold omkring muligheden for at melde afbud. Derudover også oplysning omkring 

behandlingsgaranti, rettigheder og regler omkring befordring via rettighedsbilaget. 

 

Coronavirus / COVID-19 

Patienten vil derudover modtage praktiske oplysninger om, hvordan patienten skal forholde sig i 

forhold til COVID-19 alt afhængig af vaccinationsstatus for den enkelte patient.  

 

Yderligere vil patienten modtage information om, hvordan patienten skal forholde sig, hvis 

patienten har symptomer på COVID-19. 

 

Pjecer 

Personalet i ambulatoriet har mulighed for at udlevere relevant(e) pjece(r) til patienten, så patien-

ten bliver vejledt og oplyst bedst muligt. (- Sekretærerne har også mulighed for at sende efter-

spurgte pjecer direkte til patienten via digital post/E-Boks). 

 

Kun ved indlæggelse 

Skal patienten indlægges på Sengeafsnit O4, vil patienten yderligere i sine indkaldelsespapirer 

blandt andet kunne orientere sig omkring de ting, som patienten skal huske via HUSK-bilaget.  

 

Forud for indlæggelse informerer personalet i ambulatoriet patienten om, hvad der kommer til at 

ske, når patienten skal indlægges. 

 

 

https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Patientrettigheder/Patientrettigheder,%20generel.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Husk/800153PHU4%20Husk%20n%C3%A5r%20du%20skal%20til%20operation,%20indlagte%20O4,%20h%C3%A5nd-skulder.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Patientrettigheder/Patientrettigheder,%20generel.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Husk/800153PHU4%20Husk%20n%C3%A5r%20du%20skal%20til%20operation,%20indlagte%20O4,%20h%C3%A5nd-skulder.pdf
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 Patienten har også mulighed for at rette henvendelse til Sengeafsnit O4 ved spørgsmål. – Her vil 

plejepersonalet og sekretærerne hjælpe patienten. 

Har patienten for eksempel brug for at få taget blodprøver inden indlæggelse på Sengeafsnit O4, 

kontakter sekretærerne / den ansvarshavende sygeplejerske patienten og bestiller prøverne og 

informerer patienten. 

Patientens og 

pårørendes 

inddragelse 

som partnere 

Kommunikation 

 

Pårørende 

Patient og eventuelt pårørende informeres om forløbet. 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende   

 Patientansvarlig læge indhenter informeret samtykke vedrørende behandling og 

undersøgelser.  

 Informeret samtykke til behandling  

 Plejepersonalet indhenter informeret samtykke til videregivelse af information.  

 Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af instruks 

  

https://pri.rn.dk/Assets/24066/Politik-for-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende-i-Region-Nordjylland-med-endelige-rettelser-efter-RR-30-august.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/12119.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/15088.aspx
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Første kontakt 

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt, hvad der sker, inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret. 

 
Kerneydelser 

 

 
Aktivitet 

 
Ansvarlig 

Modtagelse 

Dokumentation 

Ved indlæggelse eller ved behandling på dagkirurgisk afsnit O5: 

Patienten henvender sig på vagtstuen på Sengeafsnit O4 og bliver modtaget af plejepersonalet. 

Herefter dokumenterer plejepersonalet modtagelsen af patienten i EPJ, hvor der registreres, at 

der er sat identifikationsbånd på patienten. – Der henvises til PRI-instruks: Patientidentifikation 

på somatiske hospitaler 

 

Diagnostiske 

undersøgelser 

 

Hovedparten af patienterne har fået taget røntgen eller CT-scanning i skadestuen (ved akutte) 

eller ved forundersøgelsen. I de tilfælde, hvor det ikke er udført, og lægen har ordineret det, 

eller bestilt supplerende, koordineres det via sekretæren/plejepersonalet, så patienten får det 

taget inden indlæggelsen eller på operationsdagen.  

 

MR-scanning udføres ikke i Farsø. Lægen/sekretæren sender en henvisning til MR-scanning, 

og patienten vil blive indkaldt på Regionshospitalet Hjørring eller Aalborg Universitetshospital. 

Ved ventetid udover garantien vil patienten blive tilbudt MR-scanning et andet sted – se 

rettigheder for anvendelse af udvidet frit sygehusvalg – her i: rettighedsbilaget  

Svar på MR-scanning til patienten kan foregå via brev til patienten, telefonisk svar eller 

ambulant. 

 

Patienten får eventuelt taget blodprøver præoperativt. Det kan for eksempel være type, hæmo-

globin, væsketal og / eller EKG.   

Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder/albuepatienter til operation i Farsø     

 

https://pri.rn.dk/Sider/14552.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/14552.aspx
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Patientrettigheder/Patientrettigheder,%20generel.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
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Vurdering / 
koordinering 
 

 Lægen stiller indikationen for operation.  

 Patienter, som af terapeut i skulder-/albue-ambulatoriet vurderes til operation, 

konfereres og vurderes af akut-lægen i ambulatoriet.       

 Elektronisk operationstilmelding – lægen laver operatørsamtale (”klik journal”) i EPJ.           

 Samtykkeerklæring udfyldes. 

 Gennemgang af patientens medicinliste og cave for patienten. Ajourføring af FMK.  

 Anæstesiologisk tilsyn med henblik på operation. – evt. pause AK-behandling. 

Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling 

Til dig, der skal i fuld bedøvelse (patientinformation) 

 

Forebyggelse KRAM-screening og intervention (voksne)   

MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)  

Isolationsforanstaltninger for patienter med Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO), 

(4.2.7)  

Tryksårsscreening og revurdering 

Visitation af COVID-19 patienter  (inkl. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19) 

Test for coronavirus før din aftale på hospitalet 

 

Patientens og 

pårørendes 

inddragelse som 

partnere 

Patienten og eventuelt pårørende er mødt frem og får informationer af plejepersonalet, lægen 

og det anæstesiologiske personale. Patienten og pårørende får svar på eventuelle spørgsmål, 

og der oplyses om, hvad der skal ske. 

 

 Patienten og evt. pårørende inddrages i forhold til behandlingsplan.  

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Til toppen af instruks 

 

https://pri.rn.dk/Sider/10651.aspx
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=an%C3%A6a01-301
https://pri.rn.dk/Sider/19208.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/13470.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/23251.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/23251.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/18432.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33751.aspx
https://pri.rn.dk/Assets/24066/Politik-for-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende-i-Region-Nordjylland-med-endelige-rettelser-efter-RR-30-august.pdf
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Behandling / undersøgelse 

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi. 

 
Kerneydelser 

 

 
Aktivitet 

 

 
Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation / koordinering / observation 

Dagen før 

operationen 

 

 

 

 

 

 

 

Journalen klargøres: 

 Stue og seng skrives på anæstesi-skemaet 

 Eventuel supplerende blodprøver bestilles til operationsdagen (Blodsukker ved 

diabetiker, væsketal ved patienter, der skal have GIK-drop, INR ved patienter i Marevan-

behandling og evt. andre ordinerede prøver).  

 GIK-drop  

 Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling 

 

 Dagkirurgiske patienter indkaldes til et ambulant forløb – og møder fastende til 

operation. Patienter i lokal anæstesi møder ikke fastende med mindre andet er aftalt.  

 

https://pri.rn.dk/Sider/20204.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10651.aspx
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 Indlagte patienter, som omfatter de mere komplekse operationer som f.eks. humerus-, 

albuefraktur og patienter, som skal have isat en skulderalloplastik m.m. møder som 

udgangspunkt fastende til operation. Patienter med akutte frakturer sendes 

hovedsagelig hjem fra skadestuen og afventer indkaldelse til operation, men ved f.eks. 

smerteproblematikker kan indlæggelse forud for operationen være nødvendig.    

 

Ved behov arrangeres eventuel hjemme- eller sygepleje (TSM sendes inden kl. 12.00 dag 0 eller 

senest et døgn (hverdage) inden udskrivelse.              

                   

Den Tværsektorielle Grundaftale  

Generelle 

instrukser 

PRI-dokumenter 

Præoperative fasterutiner 

 

Påklædning: 

Påklædning – patienter til operation – Dagkirurgi (O5)   

 

 

TOKS: Alle skulder-/albuepatienter skal have målt temperatur (øretermometer) 

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 

Screening – kropstemperatur med øretermometer gældende for O4/O5 

Og KOL-patienter skal have målt saturation. Patienter, som ikke har været til forundersøgelse, 

skal have målt blodtryk og puls inden anæstesitilsyn og operation.  

 

 

OP-dagen – O4 

Sygeplejepapirer findes frem: 

 

 Patient medbringer patientoplysningsskema eller udfylder det på dagen.  

 

https://pri.rn.dk/Sider/23859.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/11828.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/31173.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10881.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/31303.aspx
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Patientoplysningsskema  

Patientoplysningsskema, ambulant, Farsø 

 ”Status og aftaler ved udskrivelsen” og ”Tak for denne gang” (72 timer). Patienten 

informeres om at, hvis der opstår problemer eller spørgsmål kan afdelingen kontaktes 

indenfor 72 timer.   

Tak for denne gang inklusive status og aftaler - 72 timer 

Tak for denne gang - 72 timer (inklusiv status og aftaler) - På engelsk - Before you leave 

 Navneskilt til seng og skab. 

 

Modtagelse og klargøring af patienten på Sengeafsnit O4 jævnfør tjekliste: 

Indlæggelsessamtale med patienten - dagkir  

Indlæggelsessamtale med patienten – indlagt  

 

 Patientidentifikation - påsættes ID-armbånd.  

Patientidentifikation på somatiske hospitaler 

 Anvises seng, stue og kald. 

 Udspørges omkring faste, allergier, evt. specialkost. Sikre, at patienten har været i bad, 

ikke bærer smykker og har fjernet neglelak.  

Husk, når du skal til operation 

 Hud omkring operationsfelt observeres.  

Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse 

 Smertescores - NRS/VAS-score.  

Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt 

 Medicinliste udskrives fra FMK, gennemgås med patienten og eventuelle allergier 

anføres på medicinlisten, dokumenteres samt videregives til relevante 

samarbejdspartnere.  

https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Skema/80015341SK13.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Skema/80015341SK16.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Tak/80015341TA03.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Tak/80015341TA05.pdf
https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/Ortopaedkirurgi/Farsoe/Documents/Indlæggelsessamtale%20med%20patienten%20-%20dagkir%20-%20P-Net.docx
https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/Ortopaedkirurgi/Farsoe/Documents/Indlæggelsessamtale%20med%20patienten%20-%20indlagt%20-%20P-Net.docx
https://pri.rn.dk/Sider/14552.aspx
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Husk/800153PHU4%20Husk%20n%C3%A5r%20du%20skal%20til%20operation,%20indlagte%20O4,%20h%C3%A5nd-skulder.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/19877.aspx
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Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin 

Patientens egen medicin  – opbevaring og håndtering, supplement til instruksen – 

Sengeafsnit O4, Ortopædkirurgi Farsø 

 Omklædning til OP-tøj.  

Påklædning – patienter til operation – Dagkirurgi (O5)  

Påklædning – O4 – er undervejs 

 Give præ-medicin til 1. patient på OP-programmet og kvittere på anæstesijournalen. 

 Medicin-/FMK-liste lægges i bilagsmappen.  

 Afklare eventuelt behov for hjemmepleje/hjemmesygepleje. 

 Orientere patienten og evt. pårørende omkring forløbet.  

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland 

Operation Operationsstuen klargøres efter følgende instruks: Klargøring og rengøring af operationsstue. 

Operationspersonalet finder og klargør relevant operationsudstyr til operationen ud fra opera-

tørsamtalen i EPJ. Her beskrives patientens eventuelle tidligere sygdomme, helbreds-

oplysninger, medicin, type af operationsindgreb, sideangivelse, patientens samtykke til 

indgrebet, samtykke til blodtransfusion, krav til operationsudstyr, lejring af patient og 

operationsvarighed. 

 

Operationspersonalet finder de korrekte røntgenbilleder frem på EasyViz, som er med til at 

danne grundlag for operationen. Implantater, som sættes i patienten under operationen, bliver 

dokumenteret elektronisk i Implant Trace Module (ITM) stregkodesystemet. Dokumentation for 

operationsbeskrivelse udføres i EPJ. 

 

 

https://pri.rn.dk/Sider/27158.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17661.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17661.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/31173.aspx
https://pri.rn.dk/Assets/24066/Politik-for-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende-i-Region-Nordjylland-med-endelige-rettelser-efter-RR-30-august.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/17037.aspx


13 

 

Patienten bringes af portøren i en seng til OP-stuen på operationsafsnittet. Patienten bliver mod-

taget af operationspersonalet bestående af to anæstesisygeplejersker, eller alternativt en opera-

tionssygeplejerske og en anæstesisygeplejerske, der følger patienten ind på operationsstuen til 

operationslejet.  

Modtagelse af patienter   

Patienten lejres til skulderoperation ud fra individuelle hensyn, anæstesiforhold vedrørende 

patientens risici som for eksempel intubations-vanskeligheder eller øgede aspirations-

vanskeligheder, samt det kirurgiske indgreb i samspil. Lejringen bygger på retningslinjerne 

beskrevet i PRI:   

 

Generelle instrukser for lejring af patienter - OP 

Beach chair lejring til skulderpatienter  

Lejring i sideleje til albueoperationer 

Lejring ved albueartroskopi  

 

Operationspersonalet sikrer, at sikker kirurgi (PRI-instruks: Sikker kirurgi) følges og 

dokumenteres i EPJ: 

 Identifikation  

Patientidentifikation på somatiske hospitaler  

 Operationssted er markeret med kirurgens initialer 

 Indgrebstype  

 Samtykke til indgreb 

Informeret samtykke til behandling   

 Tjek ind 

 Tjek out / Time Out 

 Tjek ud  

https://pri.rn.dk/Sider/23079.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/29091.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/29092.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/29095.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/6321.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/20872.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/14552.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/12119.aspx
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Før indgrebet påbegyndes, foretages ”Time Out” af alle operationsteamets tilstedeværende på 

OP-stuen ud fra gældende retningslinjer: Sikker Kirurgi Tjekliste i kirurgisk speciale. 

Operationsteamet præsenterer sig for hinanden, bekræfter patientens identitet, indgrebstype, en 

gennemgang af operationsforløbet og eventuelle forventede kritiske faser i forløbet. Den usterile 

operationssygeplejerske dokumenterer i EPJ, at der er foretaget ”Time Out” inden påbegyndt 

indgreb. Derudover dokumenterer operationssygeplejerske stue- og knivtid på patienten via den 

elektroniske Cetrea-tavle, samt dokumenterer operationsbeskrivelsen i EPJ vedrørende præ-, 

per-, og postoperativ sygepleje. 

Postoperativt 

forløb i 

opvågningen  

 

 

 

Sengeafsnittet 

Modtagelse af patient i opvågningen. 

Ankomst og udskrivelse fra opvågningen registrering  i dansk anæstesiologisk database (DAD).  

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet (rn.dk)  

Patientbehandling i opvågningsafsnittet 

Observationer dokumenteres i EPJ.  

Patienten tilbydes drikkelse 

 

Modtagelse af patient efter operation på Sengeafsnit O4: 

Skulder-/albue-regimer 

Observeres og dokumenteres i EPJ 

 Smerter: NRS/VAS score. 

 Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt 

 Kvalme. 

 Forbinding/gips observeres for evt. gennemsivning og gener. 

 

https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/19716.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/14803.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/14803.aspx
https://pri.rn.dk/Assets/34566/Skulder-regimer.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/34566/Skulder-regimer.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/19877.aspx
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 Sådan gør du, når du får armen i gips  (på engelsk: Caring for your arm in a 

plaster cast) 

 Sådan sætter du en armslynge på 

 Huden i operationsområdet observeres for varme, bevægelighed, kapillærrespons, 

hævelse, sensibilitet. 

 Tilbydes mad/drikke. 

 Obs vandladning før udskrivelse i forbindelse med generel anæstesi. 

  

Mobilisering: Forebyggelse af immobilisationens farer. ”Find evidens Inaktivitet, 

immobilitet og sygepleje” . Forfatter Lis Maaløe, Ingrid Poulsen (1. oplag 2003) 

Mobilisering ved toiletbesøg, i forbindelse med måltiderne – Patienten opfordres til at spise i 

dagligstuen i det omfang, patientens sygdomsforløb og almene tilstand tillader det. Alternativt er 

mobilisering til stol på stuen.    

Kirurgen dikterer en operationsbeskrivelse med ordinationer og behandlingsplan. 

Ved afslutning af operationen bliver patienten tjekket for eventuelle trykgener af operations-

sygeplejersken og får anlagt steril bandageforbinding på cikatricen.   

 

Postoperative blodprøver 

Der tages som udgangspunkt ikke postoperative blodprøver, men hvis det anæstesimæssigt 

eller lægeligt vurderes, skal der bestilles prøver.       

Fysioterapeutisk 

intervention 

 

 

Patienterne instrueres i regime og øvelser jf. planen fastlagt i procedurenotatet. Der udarbejdes  

genoptræningsplan (GOP) i de tilfælde, hvor det vurderes relevant ud fra et sundhedsfagligt 

perspektiv. Hvilke patientgrupper, der skal have genoptræningsplan, kan overordnet ses ud fra 

regimeoversigten. Der vil være individuelle vurderinger, der varierer fra oversigten. 

Skulder-/albue-regimer   

 

https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Ydelsesinfo/HOOA01-322.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Ydelsesinfo/HOOA01-334.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Ydelsesinfo/HOOA01-334.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Ydelsesinfo/HOOA01-156.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/34566/Skulder-regimer.pdf
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Ergoterapeutisk 

intervention 

 

Udover instruktionen undersøger fysioterapeuten patientens evne til sikkert at kunne mobilisere 

sig fra liggende til gående, og finder eventuel relevante hjælpemidler. Det vurderes i hvilket 

omfang pt. kan håndtere sine smerter i forbindelse med øvelser. Er patienten ikke sufficient 

smertedækket tages kontakt til plejepersonalet. 

 

Tværfaglig konference Tværfaglig konference til indlagte patienter på afsnit O4 i Farsø.              

Formål: at sikre patienten den bedst mulige rehabilitering og udskrivelse igennem samarbejde og 

koordinering.                                                                                                                                  

Instruksen er gældende for alle patientkategorier, hvor det findes relevant for at sikre den bedst 

mulige rehabilitering og udskrivelse.                                                                                                      

 

For de indlagte skulderpatienter giver ergoterapeuten jf. planen, der er fastlagt i 

procedurenotatet, instruktion i, hvordan bad og påklædning kan foretages samt i 

hensigtsmæssig lejring af armen. Patientens evne til at overholde regime afprøves i praksis. 

Udover instruktion tager ergoterapeuten også udgangspunkt i patientens hverdag og instruerer i 

hvilke aktiviteter, ekstremiteten må medinddrages i .   

Der kan udlånes relevante hjælpemidler for at sikre det bedst mulige resultat af operationen.  

Udlån og aflevering af hjælpemidler på Aalborg Universitetshospital i Farsø og Hobro 

Udskrivelse Brev til patienten 

Efter operationen dikterer kirurgen et brev til patienten. I brevet informeres om resultatet af 

operationen, fremtidig plan for sygdomsforløb og sygemelding, kontrol, og evt. plan for medicin. 

(Evt. kontrol ved læge, terapeut eller egen læge). 

 

Indlagte patienter – udskrives efter stuegang.  

 

https://pri.rn.dk/Sider/12174.aspx
https://aalborguh.rn.dk/praktisk-information/udlaan-og-aflevering-af-hjaelpemidler/udlaan-og-aflevering-af-hjaelpemidler-i-farsoe-og-hobro
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Stuegang  

 

Ved udskrivelse  

Informerer og gennemgår plejepersonalet:  

 Gennemgang af patientforløb, skift af plaster, sårpleje, kontrol mm.   

 Gennemgang af medicinliste, udtrapningsplaner, recepter mm. 

 Evt. udlevering af udskrivningsrapport 

 Epikrise og brev (opererende kirurg) udleveres.  

Behandling, 

pleje og  

rehabilitering 

 

Administrative sygeplejeopgaver: 

 Dokumentation i EPJ. - oplysninger fra patientoplysningsskema og samtykke.  

 Patientoplysningsskema  

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger  

Informeret samtykke til behandling 

 KRAM- og MRSA- samt CPO-screening 

KRAM-screening og intervention (voskne) 

MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1.) 

Isolationsforanstaltninger for patienter med Carbapenemase-Producerende Organismer 

(CPO), (4.2.7.) 

Ernæringsinstruks for indlagte voksne patienter på ortopædkirurgisk afsnit O4 

Der skal være opfølgning på de patienter, som ved forundersøgelsen eller kontakten i 

skadestuen er blevet tilbudt en KRAM-samtale, screenet og eventuelt podet.  

 Informere patienten og registrere kontaktperson i EPJ 

 Ved behov for hjemmepleje/hjemmesygeplejerske sendes besked til kommunen. 

 Ved dagkirurgiske patienter sendes der ved behov korrespondance til kommunen 

vedrørende hjemmepleje/hjemmesygepleje dag 0 inden kl. 12.30. 

Den Tværsektorielle Grundaftale 

 

 

https://pri.rn.dk/Sider/10524.aspx
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Skema/80015341SK13.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/15088.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/12119.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/19208.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/13470.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/23251.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/23251.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/27203.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/23859.aspx
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 I EPJ – E-breve/korrespondance – der kan vælges frase, der passer til patientforløbet. 

 Ved indlagte patienter sendes plejeforløbsplan – i venstre hjørne kan der vælges frase, 

der passer til patientforløbet. 

 Kuvert pakkes med ”Status og aftaler ved udskrivelsen”, ”Tak for denne gang”, evt. 

collar’n’cuff og relevante pjecer.  

Tak for denne gang - 72 timer - inklusive status og aftaler   

Tak for denne gang - 72 timer (inklusiv status og aftaler) - På engelsk - Before you leave 

Sådan sætter du en armslynge på              

 

 Kopi af korrespondance/udskrivningsrapport til kommune vedlægges. 

 Procedurenotat med plan vedlægges. 

 Udskrift af medicinlisten. 

 Epikrise vedlægges. 

Epikrisen i hånden – Ortopædkirurgi Farsø 

 

Her skal anæstesi, opvågning og terapeuter lægge deres ind, som gjort i patientforløbs-

beskrivelsen for distal radius fraktur. 

 

 

  

    

    

Forebyggelse  Vejlede patienten i forhold til relevante KRAM-faktorer samt mundtligt henvise til tilbud i 

kommunen, hvis patienten ønsker dette.  

 

https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Tak/80015341TA03.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Tak/80015341TA05.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Ydelsesinfo/HOOA01-156.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/33605.aspx
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  KRAM-screening og intervention (voksne) 

Koordinering  Operatøren dikterer og ordinerer medicin mellem hver operation. 

 Sygeplejersken sikrer, at patienten er instrueret af fysioterapeut eller ergoterapeut inden 

udskrivelse.  

 Plan samt medicin, medicinliste og udtrapningsplan gennemgås med patienten ved 

udskrivelse. 

 

Diagnostiske 

undersøgelser 

Postoperative røntgenbilleder er som udgangspunkt bestilt af sekretæren dagen før operation. 

Skulder-/albue-regimer 

Dagkirurgiske patienter(O5) : Dokumentationsbilleder perioperativt el. postoperativt:                                                     

Weaver Dunn, Bankart, Bristol Latarjet, klavikel-fraktur, olecranon fraktur.                             

Sygeplejersken skal læse i EPJ og følge op på postoperative ordinationer. Patienten kan 

udskrives, når der er dokumentationsbilleder. Billederne vil blive set dagen efter til 

røntgenkonference. 

Indlagte patienter(O4): Dokumentationsbilleder                                                                                                              

Standard postoperativt røntgen dag 1 for TSA og Hemi-alloplastik.                                                       

Perioperativt PHP skinne og olecranon fraktur                                                                                         

Sygeplejersken skal læse og følge op på postoperative ordinationer. Patienten kan udskrives, 

når der er dokumentationsbilleder. Billederne vil blive set dag 1 og dagen efter til 

røntgenkonference.  

 

 

https://pri.rn.dk/Assets/34566/Skulder-regimer.pdf
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Patientens og 

pårørendes 

inddragelse som 

partnere 

 Patient og eventuel pårørende informeres løbende omkring forløb, behandling og plan.   

 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland 

Der indhentes informeret samtykke til behandling samt informeret samtykke til videregivelse af 

information.  

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger    

Informeret samtykke til behandling 

 
 
 
 
 
 
Til toppen af instruks 

 

                              Udskrivelse / Afslutning 

                            Ydelser når patienten overgår til andet regi. 

 
Kerneydelser 

 

 
Aktivitet 

 
Ansvarlig 

Koordinering / 

dokumentation 

Udskrivelsesplanlægningen påbegyndes ved indlæggelsen.  

 Primær sektor varsles ved indlæggelsen, hvis der i samråd med patienten vurderes, at der 

er behov for hjælp. Kontaktpersonen er ansvarlig for dette.   

             Den tværsektorielle Grundaftale - Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivning 

             Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger 

             Informeret samtykke til behandling 

 Al dokumentation foregår i EPJ. 

 Lægen dikterer et operationsnotat = epikrise. 

             Kopi af epikrise sendes til egen læge. 

 Eventuel opfølgning ved egen læge noteres i epikrise. 

Epikrisen i hånden – Ortopædkirurgi Farsø 

 

https://pri.rn.dk/Assets/24066/Politik-for-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende-i-Region-Nordjylland-med-endelige-rettelser-efter-RR-30-august.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/15088.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/12119.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/23859.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/15088.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/12119.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33605.aspx
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Diagnostiske 

undersøgelser 

Eventuelt postoperativ røntgen.  

Eventuelt svar kamme-biopsier. 

 

Forebyggelse Eventuel AK-behandling 

Eventuel antibiotika 

Eventuel opfølgning KRAM, MRSA via epikrise egen læge eller kommunalt tilbud. 

 

 Opfølgning på evt. tiltag i forhold til KRAM - KRAM-screening og intervention (voksne)  

 

Plan for 

kontrol, 

efter-

behandling, 

rehabilitering 

Hovedparten af skulder-/albuepatienterne ses til ambulant kontrol efter det kirurgiske indgreb.  

 Kontrol ambulatorium ved læge, terapeuter eller sygeplejerske. 

 Kontrol egen læge. 

De fleste patienter skal bestille tid ved deres egen læge til fjernelse af sutur/agraffer cirka 12-14 

dage efter operationen.    

Efter operationen vil behovet for genoptræning blive vurderet og iværksat. Genoptræning kan 

udføres i specialiseret eller alment regi, og der vil blive udarbejdet en genoptræningsplan (GOP). 

 

Patientens og 

pårørendes 

inddragelse 

som partnere 

 

 

 

Her beskrives, hvordan patient og pårørende inddrages og informeres vedrørende planlægning af 

udskrivelse/afslutning. 

 

 Hvordan informeres patienten mundtligt og skriftligt? (For eksempel udskrivningsbrev, 

foldere, epikriser) 

 Hvilke informationer skal patienten have om kontrol og efterbehandling/rehabilitering? 

 Gennemgang af medicinliste og videre plan med patient og eventuel pårørende. 

 

Lægen inddrager patient og/eller pårørende i forhold til behandlingsplan.  

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pri.rn.dk/Sider/19208.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/15088.aspx
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Informeret samtykke til behandling  

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland 

Plejepersonalet foretager:  

 Udskrivelsessamtale med patienten - Kuvert med ”Status og aftaler ved udskrivelsen”, ”Tak 

for denne gang”, FMK medicinliste, smertebehandling, recepter, procedurenotat og videre 

plan gennemgås.  

Tak og denne gang - 72 timer - inklusive status og aftaler  

Tak for denne gang - 72 timer (inklusiv status og aftaler) - På engelsk - Before you leave 

Ligeledes vejledes patienten omkring opmærksomhed på infektionstegn. 

 Eventuelle aftaler vedrørende hjemmepleje/hjemmesygepleje og udleverede relevante 

pjecer gennemgås med patienten og eventuel pårørende, hvis patienten ønsker dette. 

Sådan sætter du en armslynge på  

 

 Der dokumenteres i forbindelse med udskrivelse relevante observationer og handlinger i 

EPJ (for eksempel smerter, kvalme, hud og slimhinder, udskillelser osv.)  

 Pjece udleveres og gennemgås med patient 

Bedøvelse og smertebehandling i forbindelse med operation i hånd, skulder eller albue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Til toppen af instruks 

 
 
  

https://pri.rn.dk/Sider/12119.aspx
https://pri.rn.dk/Assets/24066/Politik-for-inddragelse-af-patienter-og-paaroerende-i-Region-Nordjylland-med-endelige-rettelser-efter-RR-30-august.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Tak/80015341TA03.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Tak/80015341TA05.pdf
https://rncloud.sharepoint.com/sites/Patientinfo/Ydelsesinfo/HOOA01-156.pdf
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-408
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Kontrol / Efterbehandling / Rehabilitering 

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi. 

 
Kerneydelse 

 
Aktivitet 

 
Ansvarlig 

 

Modtagelse / 

dokumentation 

Patienten registrerer sin ankomst på ID-scanneren eller ved henvendelse i receptionen.  

Behandling, 

pleje og 

rehabilitering 

  

Forebyggelse   

Koordinering Hovedparten af skulder-/albuepatienterne ses til ambulant kontrol efter det kirurgiske indgreb.  

 Kontrol i ambulatoriet ved læge, terapeut eller sygeplejerske. 

 Kontrol egen læge. 

 

Patientens og 

pårørendes 

inddragelse 

som partnere 

  

Afslutning   
Til toppen af instruks 
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 Relevante pjecer 

 

  
Bedøvelse og smertebehandling i forbindelse med operation i hånd, skulder eller albue 

 
Behandling, når skulderen er gået af led 
 
Brud på kravebenet, som ikke vil hele 
 
Indsprøjtning af blokade 
 
Indsættelse af skinne ved brud på skulderen 
 
Indsættelse af skulderprotese efter brud 
 
Indsættelse af skulderprotese ved ledsygdom 
 
Operation af brækket kraveben 
 
Operation for indeklemning i skulderen 
 
Operation ved ødelagte sener i skulderen 
 
Sarmiento-bandage 
 
Stabilisering af skulderleddet 
 
Sådan behandler du dit brud på skulderen 
 
Sådan klarer du bad og påklædning med abduktionsbandage 
 
Sådan sætter du en armslynge på 

 

 

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-408
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-408
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-403
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-137
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-216
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-402
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-238
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-237
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-160
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-130
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-401
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-143
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-159
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-103
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-830
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-830
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-156
http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/HOOA01-403_HOOA01-403.pdf
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 Fysio- og ergoterapi-pjecer 

 

  
Caring for your arm in a plaster cast 

(Sådan gør du, når du får armen i gips - på engelsk) 

 
Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen 
 
Sådan gør du, når du får armen i gips 
 
Sådan træner du albuen efter albuereleaseoperation 
 
Sådan træner du armen efter stabiliserende operation af skulderen 
 
Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus - med abduktionsbandage 
 
Sådan træner du efter operation af brud på kravebenet 
 
Sådan træner du efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne 
 
Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet 
 
Sådan træner du efter skulder-release-operation 
 
Sådan træner du efter skulder-releaseoperation (CPM) 
 
Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen 
 
Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese 
 
Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge 
 

 

 
 
 
 

 Opmærksomhedspunkter ved alle overflytninger / overgange 

 Hvordan sikres en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og koordinering i forløbe med flere overgange? 
 Hvordan sikres rettidig reaktion på prøvesvar, med særlig fokus ved overflytninger til andre specialer? 
 Hvordan sikres comorbide patienter, og patienter med polyfarmaci i overgange?  
 Gennemgang af medicinliste og videre plan med patient og evt. pårørende – herunder FMK 

 

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-334
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-813
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-117
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-817
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-811
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-821
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-819
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-818
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-810
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-farsoe/ortopaedkirurgi?rnid=akua11-840
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