
Stavanger universitetssykehus 
Avd. 2AB ØNH/Oral/Plast/Øye 



Vår sengepost er delt inn i 3 avdelinger: 

 

 ØNH/Oral med 12 senger 

 Plastikk- og håndkirurgi og Øye med 10 senger 

 Dagkirurgi  

 

 

 





ØNH/Oral 

 

 Pre- og postoperativ pleie   

 Infeksjonsbehandling 

 Akuttinnleggelser direkte på post kveldstid 

 Kreftutredning/rehabililitering  

 Kjevebrudd og ansiktsskader 

 ASA-desaktivering 

 CPAP-tilpasning og søvnregistrering 

 



Plastikk- og håndkir. og Øye 

 Brannskader 

 Spesialister på håndkirurgi 

 Oppbygging og rekonstruksjon av nye bryst etter kreft  

 Profylaktisk mastektomi 

 Infeksjon- og sårbehandling 

 Øyeskader, postoperativ behandling etter øyeoperasjon 

 



Dagkirurgi 

 Behandles mellom 15-25 pasienter daglig 

 Mindre kirurgiske inngrep: 

o Fjerning av mandler, drensinnleggelse hos barn, 
polyppfjerning, neseoperasjoner, tannskader, 
kjeveoperasjoner, lettere håndkirurgi, hudcancer, bytte 
av ekspander til permanent mammaeprotese  etc.  

 



I tillegg har vi: 

 Operasjonsavdeling med 9 operasjonsstuer  

    (3 ØNH, 2 Oral og 4 Plast)  

 ØNH Poliklinikk 

 Kjeveortopedisk poliklinikk 

 Høresentral 

 Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk 

 Ergoterapi 

 Sårpoliklinikk  

 
 



Fordeler/ulemper med sammenslått avdeling 

 I en periode over 3 år har personalet på 2AB vært delt i 3 
grupper. Gruppene har rullert 3 måneder på hver avdeling. 

 For ca. 1 år siden skilte vi lag. Nå arbeider vi med fast 
personale på hver post med unntak av Dagkirurgi.  

    Her rulleres det personalet fra ØNH og Plast. 

Våre erfaringer 

 Fordeler: 

o Godt kjent med personalet fra begge avdelinger 

o Lærerikt 

o Kan steppe inn for hverandre ved fravær/sykdom 

 Ulemper:  

o Mister eierforhold til en avdeling, og tar dermed mindre 
ansvar for å opprettholde gode rutiner/prosedyrer 

o Noe «rotete» måte å arbeide på  

o Borte fra en avdeling i 6 måneder 

 

 



Kreftpasienter ved ØNH 

 Inneliggende 1-4 kreftpasienter til utredning 

 Innleggelse av tracheostomi  

 Pasientene sendes til Haukeland universitetssykehus for 
behandling i form av cellegift, strålebehandling og/eller 
operasjon 

 Overflyttes til oss etter behandling for rehabilitering av:   

o stråleskader, smerter, ernæringsproblemer og        
innlagt tracheostomi etc. 

 Informasjonsbrosjyre til kreftpasienter               
(samarbeid mellom SUS, HUS, Haugesund og Førde) 

 



ASA (acetylsalisyl) - desaktivering 

Mål for behandlingen: 

 Langvarig forbedring av rennende nese og pulmonal 
obstruksjon 

 Redusere polyppresidiv  

 Toleranse for acetylsalisylsyre 

 

Behandlingsprinsipp: 

 ASA-desaktivering gjøres 6-8 uker etter bihuleoperasjon 

 Oral provokasjon med ASA, der prinsippet er økning av dose 
for å øke toleransen  

 Inneliggende i 6 døgn 

  

 



Nye arbeidsrutiner 

 Ernæringsscreening  

o Et verktøy for å vurdere ernæringsstatus og for å kunne 
gi optimal ernæringsbehandling 

 MIT 

o For å oppdage pasienter med truende organsvikt 
gjennomføres kontroll av vitalparametre minst to ganger 
per døgn på avdelingen.  

o Ved avvikende verdier har avdelingspersonalet 
muligheten for å tilkalle hjelp fra Mobilt Intensivteam - 
MIT.  

o Dette er en tjeneste som utføres for å øke 
pasientsikkerheten og øke kvaliteten på sykehuset. 

 









Nye arbeidsrutiner 

 Grunnleggende sykepleie – årshjul 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 EQS   

o Dokumentstyringssystem for Helse Stavanger  

o Her ligger alle styrende dokumenter, prosedyrer og 
retningslinjer, både på overordnet og lokalt nivå 

  

 Internundervisning hver onsdag 

 




