
Erfaringer, udfordringer, tips og tricks 



 Hvem er vi? 

 Hvordan mødes vi? 

 Hvordan arbejder vi? 

 Hvad finder vi vigtigt for samarbejdet? 

 

 

 



1. Inger Markussen Gryet, CPK, Silkeborg  

 

2. Mette Maarup, Rygcenter Syddanmark 

 

3. Lisa Solgaard Nøhr, AUH, Århus  

 

4. Janni Strøm, CPK, Silkeborg  

 





 Mødtes i Århus med Gitte Schmidt og Pia Kjær 
Kristensen 

 2 timer 

 Præsentationsrunde 

 Forventninger 

 Aftale om forfatterrækkefølge 

 Hvem gør hvad? 
◦ Aftalereferat 



 Afklaring med ledere om forventet 
tidsforbrug 

 

 Forventningsafstemning i gruppen 
 Hvornår forventes skriv og feedback 

 

 Evt. udarbejde tidslinje/ tidsplan 

 



 

 Brainstorming ift. indhold 

 Patientgruppen – struktur 

 Aftale om at skrive i Google Docs - hvem 
starter op og inviterer de andre  

 Obs. kræver G-mail adresse 



 Nemt og gratis  

 Kræver ikke Facebook 

 Aftale hvem der opretter en gruppe  

 Kan se og høre hinanden 

 Sparer tid ift. transport 

 God ide at aftale en ordfører og hvem der 
ringer op 





• Inger er primær skribent på baggrund, Janni 
kommenterer først. Inger er formand for gruppen, 
er primær kontakt til redaktionsgruppen og skriver 
referater 

 

• Mette er primær skribent på patientforløb, Lisa 
kommenterer først. 

 

• Janni sikrer at der i hele kapitlet refereres til 
forskningsbaseret viden, studier og retningslinjer, 
samt at kapitlet lever op til krav om evidens. 
Desuden er Janni ansvarlig for sprogligheden, samt 
alm. dansk retskrivning. 

 

 



 

 

 



 Præ, peri, postoperativt, rehabilitering ...   

 

eller  

 

 Forberedelse til operation, indlæggelse, 
udskrivelse, efter udskrivelse  

 

 Skal det være ens i bogen? 

 

 

 

 

 

 



 Degenerative ryglidelser 
◦ Spinalstenose 

◦ Diskusprolaps 

 Medfødte 
◦ Spondylisthese 

◦ Skoliose 

 Akutte 
◦ Frakturer 

◦ Tumorer 

◦ Infektioner 



 

Planlagte 
Akutte 

Operation 
Konservativ 
behandling 

Korte forløb 
Lange forløb 



Latinske betegnelse forklares, f.eks.: 
 
◦ Ved diskusprolaps er den bløde kerne (nucleus 

pulposus) mellem ryghvirvlerne brudt igennem 
bindevævsringen (annulus fibrosus) 
 

◦ Diagnosen spondylolistese anvendes ved en 
fremadglidning af en ryghvirvel i forhold til den 
nedenfor liggende hvirvel. 

 
 
 
 
 

 



Ernæring:  

 

 Rygpatienter kan have behov for at stå op at 
spise...specifik 

 Anbefaling om proteinrig kost, da det er 
væsentlig for sårheling... generel  



”Hvis der er opstået læsion af dura under 
operationen, lappes eller syes denne. For at 
mindske trykket på læsionen skal patienten 
ligge fladt i sengen 6-71 timer efter 
operationen alt efter læsionens størrelse og 
afdelingens regimer.” 
 



 

 Vigtigt at være åbne overfor feedback 

 Skrivning er en proces 

 Sætte ord på evt. uklarheder 

 Vi hjælper hinanden 




