
CUSTOMER’S POINT OF VIEW / AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, DANMARK

'Før brugte 3 personer 45 
minutter på at gøre klar til de 
robotassisterede operationer. 
I dag klarer to personer det på 
30 minutter.'  

Grethe Skodborg,                          
Specialeansvarlig sygeplejerske, 
Urinvejskirurgisk operationsafsnit

‘Patienter tilbringer kortere 
tid på operationsstuerne, og 
stressniveauet er minimeret 
til fordel for både patient og 
personale.’

Margrethe Willumsen, 
Afdelingssygeplejerske, Urinvejskirurgisk 
operationsafsnit

‘Med Mölnlycke procedure-
pakker udnytter vi 
operationsstuen bedre og 
udfører to robotassisterede 
operationer pr. dag. Tidligere 
kunne vi kun klare én.’   

Tina Lynnerup, Overlæge og kirurg, 
Urinvejskirurgisk operationsafsnit

‘Efter introduktionen af 
Mölnlycke® procedurepakker, 
har vi kunnet reducere 
basisprodukterne til operation, 
og vi har fået mere lagerplads i 
afdelingen.’ 

Nancy Hede Guldmann, Produktansvarlig, 
Urinvejskirurgisk operationsafsnit

Mölnlycke® procedurepakker hjælper dansk 
hospital med at udføre flere robotassisterede 
operationer uden ekstra ressourcer eller brug af 
ekstra personaletid
Hurtigere og enklere klargøring muliggør flere operationer og giver mindre stress



Hjælper til samme personaleforbrug til robotassisterede operationer 
som ved almindelige operationer

Urinvejskirurgisk operationsafdeling K er en højt specialiseret afdeling på Aarhus 

Universitetshospital, Skejby, Danmark, og udfører mange forskellige specialer på 

patienter i alle aldre: børn, voksne og gamle. Hospitalet varetager flere lands- og 

landsdelsfunktioner og er blevet udnævnt til Danmarks Bedste Hospital fire år i træk. 

I 2000 indførte afdeling K, som det første sted i landet, robotassisterede urologiske 

operationer.  

Disse robotassisterede operationer blev initieret på OP uden tildeling af ekstra 

personaleressourcer – hvilket var en stor udfordring for afdelingens ledelse, der 

skulle optimere anvendelsen af eksisterende personaleressourcer.

Da Margrethe Willumsen i 2005 blev afdelingssygeplejerske på afdelingen, så hun 

straks en mulighed for at optimere arbejdsgangen på OP. Hun havde særligt øje for de 

ekstra ressourcer, som de robotassisterede operationer krævede til forberedelse og 

klargøring. Her mente hun, at operationerne kunne blive både mere overskuelige og 

Mölnlycke® procedurepakker muliggør hurtigere fremstilling 
til operation, enklere og hurtigere klargøring samt kortere 
skiftetid mellem operationerne, og betyder, at Urinvejskirurgisk 
operationsafsnit K, Aarhus Universitetshospital, Skejby, dagligt 
kan gennemføre dobbelt så mange robotassisterede operationer 
som tidligere. Kirurgens effektivitet er forbedret, patienterne 
får kortere tid på operationsstuerne og personalet et mindre  
stressende arbejdsmiljø. 

• Aarhus Universitetshospital, 
Skejby, er fire år i træk 
udnævnt til Danmarks bedste 
hospital af ugeskriftet ”Dagens 
Medicin”. I December 2011, blev 
Urinvejskirurgisk operationsafsnit 
valgt som den bedste urologiske 
afdeling i Danmark.

• Aarhus Universitetshospital er 
resultatet af en nylig fusion af Skejby 
og fire Århus-sygehuse (det tidligere 
Århus Kommunehospital, Århus 
Amtssygehus, Marselisborg Hospital 
og Samsø Sygehus).

• Fusionen er første skridt i en større 
dansk hospitalssammenlægning, 
der vil resultere i Det Nye 
Universitetshospital i Aarhus, 
der bliver bygget sammen med 
det allerede eksisterende Århus 
Universitetshospital, Skejby.

• Urologisk Operationsafsnit K udfører 
årligt ca. 3.000 operationer – heraf 
160 robotassisterede. Ved 80 % 
af samtlige operationer bruges 
Mölnlycke procedurepakker.

• På Aarhus Universitetshospital, 
Skejby, operationsafdelingen bruger 
man 29 Mölnlycke procedurepakker. 
På urologisk operationsafsnit har 
man indtil videre 9 pakker. 

Fakta



Mölnlycke 
procedurepakker 
lige ved hånden

'Patienterne er kortere tid på 

operationsstuen og stressnivaeuet er 

minimeret til gavn for både patient og 

personale,' siger afdelingssygeplejerske 

Margrethe Willumsen, der peger på, at 

en del af den vundne tid bruges til andre 

funktioner – for eksempel ser hun, at 

der bliver mere tid til nøglepersonernes 

arbejde med at udarbejde standarder for 

dokumentation. 

Filosofien bag Mölnlycke 
procedurepakker overført til 
andre arbejdsprocesser
Afdelingen har også ud-af-huset 

funktioner, hvor man blandt andet 

henter organer rundt om i landsdelen til 

organtransplantation. En funktion, som 

ikke kan planlægges, og hvor udstyret 

skal være pakket og parat til akut 

udrykning døgnet rundt. 'Når vi kom hjem 

midt om natten, skulle vi opfylde en vogn 

med utensilier til den næste transport, så 

vi kunne være klar til at tage af sted tidligt 

næste morgen,' siger Grethe Skodborg, 

specialeansvarlig sygeplejerske. 'Nogle 

gange var vi smaddertrætte og der skete 

fejl.'

 

Efter udvikling af de nye Mölnlycke 

procedurepakker fylder udstyret mindre, 

og der har ikke været nogen fejl. 

'Inspireret af tankegangen bag Mölnlycke 

procedurepakkerne har vi lavet vores 

egne pakker. I dag skal vi tage en stor 

procedurepakke, to instrumentæsker og 

så skal vi bare tælle til ni – af vores egne 

pakker.' Hun tilføjer. 'Så er vi klar til at 

starte!'

hurtigere ved at introducere Mölnlycke® 

procedurepakker, som hun kendte fra sin 

tidligere arbejdsplads. 

'Vi brugte tre operationssygeplejersker, 

der mødte en halv time tidligere, 

for at gøre klar til robotassisterede 

operationer, mens to sygeplejersker 

klarede de almindelige operationer 

uden ekstra klargøringstid. Målet var 

derfor, at komme ned på det samme 

personaleforbrug for alle operationer - og 

det har vi nået i dag,' siger hun.

Mölnlycke procedurepakker 
forenkler alle kirurgiske indgreb 
'Vi kom først sent i gang med første 

operation, og det var svært at beregne, 

hvornår den kunne starte,' siger 

Tina Lynnerup, overlæge og kirurg, 

Urinvejskirurgisk operationsafsnit 

K. 'Derfor var der meget spildtid 

for kirurgerne, og stress hos 

sygeplejepersonalet, der vidste, at 

senere operationer ville blive forsinket 

på grund af dem. I dag er vi blevet 

kirurgisk hurtigere, og har fået rutine i 

lejring af patienterne, ligesom Mölnlycke 

procedurepakkerne har minimeret 

klargøringen og skiftetiden. Vi udnytter 

operationsstuen bedre og kan nu nå to 

robotassisterede operationer indenfor 

dagsprogrammet, hvor vi tidligere kun 

kunne nå en.' 

Mölnlycke procedurepakkerne har 

også optimeret fremstilling til andre 

operationer og indgreb på afdelingen. 

Tidligere brugte to sygeplejersker 

fem minutter på at lægge et kateter 

på et barn. I dag kan en rutineret 

sygeplejerske, som Grethe Skodborg, 

klare det alene, da hun ikke længere 

har behov for en assistent til at hjælpe 

med at åbne flere individuelle pakker. I 

den mere komplicerede ende af skalaen 

skulle tre medarbejdere arbejde i tre 

kvarter, før man kunne gå i gang med en 

robot-assisteret prostata operation. Efter 

indførslen af Mölnlycke procedurepakker 

tager det to personer en halv time uden 

stress. 

• Mere effektiv forberedelse

• To robotassisterede operationer 
pr. dag

• Patienterne er kortere tid på 
operationsstuen

• Mindre risiko for kontaminering
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• Hurtigere klargøring og flere 
operationer 

• Indføring af robotassisterede 
operationer uden anvendelse af flere 
ressourcer

• Kortere tid på OP for patienterne 
• Mindre risiko for kontaminering 
• Bedre arbejdsmiljø med mindre 

stress
• Kortere udskiftningstid mellem 

operationer 
• Bedre overblik over afdelingens 

lagerbeholdning
• Lettere forberedelse og 

klargøringsprocedurer

Nøglefordele



‘Det er fantastisk at møde en 
repræsentant fra Mölnlycke®, der 
er operationssygeplejerske.  
Meget er lettere, når man taler 
med en fagperson.’   
Margrethe Willumsen, Afdelingssygeplejerske, 
Urinvejskirurgisk operationsafsnit

‘I fremtiden har vi Mölnlycke 
procedurepakker til alle 
operationer og indgreb i 
afdelingen.’    
Margrethe Willumsen, Afdelingssygeplejerske, 
Urinvejskirurgisk operationsafsnit

‘Med Mölnlycke procedure-
pakkerne har vi fået mindre 
stress, kontamineringsrisiko 
og meget mindre papiraffald 
på operationsstuerne.’ 

Nancy Hede Guldmann, Produktansvarlig, 
Urinvejskirurgisk operationsafsnit

‘Det vigtigste i vores 
samarbejde med 
operationsafdelingen er 
leveringssikkerheden. Det er 
afgørende for os, at Mölnlycke 
altid leverer.’ 
Per Høberg, Indkøbsansvarlig, 
Centrallageret
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