Afsluttende seminar d. 30. november 2020

LKT Hoftenære lårbensbrud

Et

mellem

• Ortopædkirurgisk Afdeling
• Fælles Akut Modtagelsen
• Bedøvelse og Intensiv
• Ergo- og Fysioterapien
• Ældremedicinsk Afsnit
• Kvalitetsafdelingen
På Sygehus Sønderjylland

Indsats 1: Optimering af
modtagelse af patienten

Reducere mortalitet.
Belyst ved 30-dages overlevelse.

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

Sygehus Sønderjylland

LKT Hoftenære lårbensbrud

Kvalificeret ortopædkirurgisk og
anæstesiologisk vurdering
inden for 4 timer

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

Indsats 1: Hurtig operation
FAM og ortopædi:
• Hurtigere journalskrivning og klargøring
• Kommandoveje (hvem ringer til hvem)
• Tidligere OP-start i weekender
• Røntgen må bestilles af spl
• Operations-prioriteringsliste
• Osteoporose-blodprøver tages allerede ved
indlæggelse
Anæstesi:
• Højere prioritering - indenfor 4 timer
• Blokanlæggelse ved præ-tilsyn
Indsats 2: Optimering af indlæggelsesforløb
• Alle patienter henvises fra FAM til geriatrisk
vurdering (Geri-frase)
• Optimering af den postopr.sygepleje –
vedvarende fokus og monitorering (TOKS,
ernæring, væske, tryksår, delirscreening)
• Daglig fys alle ugens dage til 1. mobilisering
• Systematisk daglig træning
• Fokus på CAS før og efter
• Genoptræningsplan

Indsats 3: Mobilisering og træning
• Fysioterapeut fra sønderjysk kommune
deltaget i LKT-arbejdet ad hoc
• Indsats 3 løftet ind i kommunal
samarbejdsregi med de 4 sønderjyske
kommuner

Vores største successer i LKT-projektet:
• Kulturændring og større tværfaglig prioritering af patientgruppen på tværs
af specialer
• Etablering af månedlige tværfaglige LKT-møder
• Vedvarende ledelsesmæssig involvering
• Optimering af arbejdsgange, så der sikres bedre og hurtige flow i forløbet
• Hurtigere operation
• Bedre præoperativ smertebehandling
• Systematisk samarbejde med ældremedicinsk afdeling
• Ensartet terapeutisk indsats alle ugens dage
• Plejemæssig fokus på basissygepleje, deliropsporing og intervention
• Etablering af automatisk datamonitorering.
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Optimering af den præoperative indsats

2020

Operation til tiden

Bedre præoperativ smertebehandling
Andel ptt. med femoralisblok
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Mere systematisk geriatrisk vurdering

Fysioterapeutisk intervention
Tidlig mobilisering

CAS præ/post

Systematik i sygeplejen
Pleje - fokuspunktet - Andel ptt. i pct.
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Tryksårscr. + opfølgning

Ernæringsscr + ernæringsplan

Sufficient væskeindgift

Deliropsporing

TOKS med korrekt opfølgning
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Vores bedste råd til andre teams
• Ledelsesmæssig involvering
• Datamonitorering og nysgerrighed overfor data
• Regelmæssige tværfaglige møder, hold forbedringsprocessen i gang
• Involver dine kollegaer i arbejdet
• Hold fokus på hvad der er bedst for patienten
• Vedholdenhed – skriv aftaler ned
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Vores plan for fastholdelse og eventuel
udbygning af resultater
•
•
•
•
•
•

Fastholde løbende datamonitorering og opfølgning
Fortsætte tværfaglige tavlemøder hver måned
Ortopædisk-geriatrisk samarbejde udbygges yderligere
Øget fokus på særlige sårbare: plejehjemsbeboere og +80-årige
Fortsat overvåge mortalitetsdata (herunder mortalitetsaudit)
Kommunale indsatser i relation til indsats 3
• evt. et ”mini-LKT” om indsats 3?

• Fra projektorganisering til måden vi arbejder på 
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