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LKT Hoftenære lårbensbrud – overordnede mål og delmål
Indsats 1: Optimering af
modtagelse af patienten
Kvalificeret ortopædkirurgisk og
anæstesiologisk vurdering
inden for 4 timer

Reducere mortalitet.
Belyst ved 30-dages overlevelse.

Forslag til tiltag

Akut vurdering af ved behov af
speciallæge i geriatri/andet
medicinsk speciale

……

Hurtig operation

……

Indsats 2: Optimering af
patientens forløb under
indlæggelse
Vurdering ved kvalificeret
speciallæge i geriatri/ andet
medicinsk speciale
Måling af vitale værdier og rettidig
reaktion herpå

……
……
……

……
……

Tidlig mobilisering postoperativt

Reducere morbiditet.

Hurtig opstart af træning
Daglig træning under indlæggelse

Belyst ved 1 års dødelighed.

Genoptræningsplan

……
……
……

Indsats 3: Anbefalinger til
mobilisering og genoptræning
efter udskrivelse
Kort ventetid til genoptræning
Daglig mobilisering efter
udskrivelse
Styrketræning som væsentlig
komponent i genoptræningen

……

Vores største succes
• Arbejdsgangene
• CAS –> indsatser
• Vi ved, hvem der gør hvad
• Får skudt godt i gang fra start, accelererede forløb
• Fælles sprog ”er han over eller under 4?”
• Konceptet
• Implementering og fastholdelse af konceptet
• Metoden virker – et team af forskellige funktioner som kender til praksis
og kan faciliterer til nye arbejdsgange. Tilbagevendende møder
• ”Supergang”
• Borgercases

Udvikling af borgernes funktionsevne – er succes
Et selvstændigt liv, hvor borgerne har frihed til at udføre hverdagens aktiviteter, når de har lyst.

Resultater fra 2019 til og med juli 2020

Ventetid til Genoptræning
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Dage i gennemsnit

Mål

Vores resultatmål 2019
56 Genoptræningsplaner:

Resultat:
96 %

55 Genoptræningsplaner:

Resultat:
16 %

LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS

16. november 2020

Vores bedste råd til andre teams
Hvad er jeres bedste råd/anbefalinger til kolleger i forhold til
den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud?
• Fokus på borgere med lav basismobilitet – kig på
achilleshælen, her er der forbedringer at hente
• Tovholderfunktion/forbedringsagent i forbedringsteamet
• Inddragelse af ledelse
• Samle op på tiltag og data, så det ikke glider ud i sandet
• Databank – forpligtet til at levere ind til
• Data - synliggør succeser og udfordringer
• Sammensætning af forbedringsteamet, inddragelse af alle
faggruppe omkring borgerne
• Fx Visitationen og plejen

Vores plan for fastholdelse og eventuel
udbygning af resultater
Hvordan fastholdes successer og resultater? Og Hvordan omstilles forbedringsarbejdet
fra projekt til daglig drift?
• Ledelsesmæssig opbakning til at fortsætte med arbejdsgangene og dataindsamling på
dele af indsatserne, fx CAS, NMS og overlevelse
• Faste arbejdsgange
• Forløbet starter ved visitationen
• Omsorgssystemet er nu bygget til forløbet
• Styrketræning er implementeret
• Forløbs-tankegangen
Er der nye tiltag I vil afprøve fremadrettet?
• Stratificering af andre målgrupper med CAS, indenfor ældreområdet

