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Mavetarmmedicinsk Ambulatorium i Nyborg 
Vi er 5 faste sygeplejersker, 3 sygeplejersker i kombinationsstillinger og afdelingssygeplejersken  

Gastroenterologien og hepatologien i Medicinsk Afdeling M/FAM består af 13 sengepladser i Medicinsk 

Sengeafsnit og ambulatoriet her i Nyborg  

Vi plejer og behandler patienter med: 

Kronisktarmsygdom, IBD 

Diarre  

Leversygdom  

Anæmi og blodsygdomme  

Sygeplejerskens opgaver: 

Kontaktsygeplejerske og dermed tovholder på patientens forløb i ambulatoriet  

Give behandlinger  

Konsultationer, fremmøde, telefon og telemedicin  

Assistere ved kikkertundersøgelser  

Ambulatoriets opbygning: 

Mandag: kikkertundersøgelser og ambulatorium 

Tirsdag: kikkertundersøgelser 

Onsdag: kikkertundersøgelser og ambulatorium 

Torsdag: ambulatorium 

Fredag: kikkertundersøgelser  

Sygeplejefaglig udvikling  
Sygeplejefagligt møde hver 8. uge, 1 time i forlængelse af arbejdstiden. Her drøftes sygeplejefaglige 

problemstillinger 

Industrien afholder 4-5 eftermiddagsmøder årligt. Her drøftes og undervises i nye behandlings tiltag og nye 

sygeplejefaglige tiltag. Der pågår erfaringsudveksling med øvrige centre i landet  

Årskursus for gastro-sygeplejersker, afholdes af faglige selskab og kræver medlemskab.  Også her drøftes og 

undervises i nye behandlings tiltag og nye sygeplejefaglige tiltag. Der pågår erfaringsudveksling med øvrige 
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centre i landet 

Årlig temadag for læger, sygeplejersker og sekretærer i ambulatoriet. Her drøftes og forbedres samarbejdet 

internt i ambulatoriet   

Vi forsøger hele tiden at udvikle vores sygepleje, så den matcher patientens behov og nyeste 

behandlingstiltag. Vi har udviklet et leverrehabiliteringsambulatorium og vi arbejder med 

patientinddragelse. Vores referenceramme er Familie Fokuseret Sygepleje, som personalet er uddannet i 

at anvende  

Tværprofessionelt samarbejde  
Patienter med kronisk tarmsygdom og patienter med leversygdom er tilknyttet en kontaktsygeplejerske og 

en kontaktlæge. Sygeplejersken er patientens forløbskoordinator og er ofte tovholder i patientens forløb og 

i samarbejdet mellem sygeplejerske, patient og læge   

Tværsektorielt samarbejde  
Ambulatoriesygeplejersken har samarbejde med hjemmeplejen, både telefonisk, via telemedicin og via 

breve  

I enkelte tilfælde besøger ambulatoriesygeplejersken patienten i eget hjem, hvor hjemmeplejen også er til 

stede. Dette for at styrke samarbejdet mellem sygeplejerske, patient og hjemmeplejen   

 

 

 

 

 


