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Projektbeskrivelse 
 

Projektets titel Åbent sygeplejeambulatorie for patienter med 
myelomatose 

Indledning og formål 
I Danmark har der gennem de senere år været et øget fokus på at 
mennesker med kroniske sygdomme inddrages mere i deres egen 
behandling, og i højere grad selv er med til at styre deres behand-
ling.  
 
Hæmatologiske patienter kan i dag tilbydes flere komplekse under-
søgelser og behandlinger, hvilket giver bedre overlevelse og læn-
gere levetid. Der er behov for at medinddrage patienterne mere i 
planlægningen og give dem øgede handlekompetencer for at de 
kan klare deres nuværende og fremtidige livssituation. Patienter 
med myelomatose er i livslang tilknytning til/kontakt med hospitalet. 
  
Formålet med projektet er 

 at inddrage patientens ressourcer og behov i tilrettelæggel-
sen af individuelle behandlingsforløb af høj kvalitet 

 at vurdere om et åbent sygeplejeambulatorium for en ud-
valgt gruppe af patienter (patienter med myelomatose) kan 
øge livskvaliteten for patienterne, så afdelingen fremover 
skal prioritere at bruge sygeplejeressourcer på drift af et 
åbent sygeplejeambulatorium, om en del af pakkeforløbet. 

 
Problemformulering 

 Kan etablering af et åbent sygeplejeambulatorium og tele-
fonkonsultation med individuel booking til behandling med 
Aredia, Privigen og blodtransfusion øge livskvaliteten for pa-
tienter med myelomatose, så de oplever at bruge mindst 
mulig af deres dyrbare tid på hospitalet? 

Start/slut dato Projekt start: 04-05-2015 

Projekt slut: 30-10-2015 

Eventuel drift start: 02-11-2015 
 

Budget 
Overslag ressourceforbrug for kyndig sygeplejerske: 
Udgift pr. dag: 6 patienter om dagen – timeforbrug på 3 timer  
= 750 kr. (250 kr./Time) 
Antal patienter: I alt 30 patienter pr. uge.   
 
Vi ansøger om dækning af udgift til sygeplejerske løn for en 
projektperiode på 6 mdr.: 90.000 kr.  
 

Målinger  
 

 Før-måling (spørgeskema/interview) mhp. at identificere pa-
tienternes behov for åbent sygeplejeambulatorie samt øn-
sker til funktion af det. 

 Feedbackmøde med deltagere i projektet mhp. at evaluere 
deres af oplevelsen af muligheden for brug af åbent syge-
plejeambulatorium. 



Indsatsområde: Unge og kræft 
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Overordnet projekt-
forløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektperiode 6 måneder som led i kvalitetsudvikling af den indivi-
duelle behandling og pleje til patienter med myelomatose i Hæma-
tologisk ambulatorium 21 etage, Herlev Hospital.  

 
Projektet evalueres løbende gennem møder hver måned mellem 
projektleder og styregruppen. 
 

Evaluering og stillingtagen til eventuel videreførelse fra projekt til 
drift i oktober 2015 efter afholdelse af feedbackmøde. 

 
Aktiviteter 

1. Åbent sygeplejeambulatorium i hæmatologisk regi skal dag-
ligt varetage fremmøde af ca. 6 patienter, der kommer til 
konsultation, blodprøvetagning og behandling samt have 
åben telefonkonsultation i dagtiden mandag til fredag. 

2. Udarbejde vejledning for sygeplejersker, der skal varetage 
funktionen i åbent sygeplejeambulatorium. 

3. Undervisning af sygeplejersker, der skal varetage funktio-
nen i åbent sygeplejeambulatorium. 

Projektledere Sygeplejerske Lene Charlotte Olsen, ambulatorium L 121 Herlev 
Hospital 

Øvrige deltagere 
Projektgruppe: Afdelingssygeplejerske Betina Van Overeem, syge-
plejerske Lene Charlotte Olsen. 
Styregruppe: Overlæge Pär Josefsson, oversygeplejerske Pia 
Guldager Olsen, afdelingssygeplejerske Betina Van Overeem, sy-
geplejerske Lene Charlotte Olsen. 
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Dato/Skrevet af  Februar 2015/Afdelingssygeplejeske Betina Van Overeem, 
Kvalitetskoordinator Lone Jørgensen, Hæmatologisk afde-
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