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Hvem er vi?
Hospitalsenheden Vest

Medicinsk afdeling, Geriatrisk afsnit

Ortopædkirurgisk afdeling

Terapien

Anæstesiologisk afdeling

Staben

Akutafdelingen

Styregruppe
Afdelingsledere og afsnitsledere fra
Ortopædkirurgisk afdeling og anæstesiologisk
afdeling.

Hvad har vi fokuseret på?
Indsats 1: Optimering af
modtagelse af patienten
Kvalificeret ortopædkirurgisk og
anæstesiologisk vurdering
inden for 4 timer

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

Reducere morbiditet.
Belyst ved 1 års dødelighed.

Vurdering ved kvalificeret
speciallæge i geriatri/ andet
medicinsk speciale
Forebyggelse af
hospitalserhvervet pneumoni

Væsketerapi ved ankomst (rammeordination)
Biokemi ved ankomst (der afventes ikke rtg)
Anlæggelse af blok eller epidural straks efter
operationsindikation er stillet. Det skal være det
nye normal at gå et anæstesiologisk tilsyn på disse
patienter i vagten (18:00-08:00)
Geriater går tilsyn i Ort.kir. sengeafdeling 3 gange
ugentligt mhp faldudredning og intervention samt
udredning af interkurrent sygdom
Rekvirering af lungefys i opvågningen ved behov
Introduktion af PEP-fløjte præ-operativt
Nyt mundplejeregime (kopi fra Hillerød)

Tidlig mobilisering postoperativt

Indkøb af hvilestole (til brug ved mobilisering ud af
sengen)

Vores største succeser
Tidligt anæstesiologisk tilsyn og anlæggelse af adekvat præoperativ smertebehandling
Dette har betydning for:
•

den præoperative optimering

•

ventetid til operation og

•

det postoperative plejeforløb.

Fast geriatrisk tilsyn 3 gange ugentligt
Dette har betydning for:
•

fremtidig faldrisiko

•

udredning for og behandling af øvrig interkurrent sygdom
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Vores resultater
(i forhold til vores største succeser)

Anlæggelse af adekvat præoperativ
smertebehandling
• Vi stoppede med måling, da vi så
fremskridt (manuel optælling)
• Data er fra 2018
• Alt tyder på at resultatet fastholdes
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Vores resultater
(i forhold til vores største succeser)

Operation inden for 24 timer
• Målsætningen på 75% nås.
• Der er ikke set en væsentlig ændring efter
iværksættelse af tiltag. Forhåbentlig lidt
mere stabil proces.
• Vores ramme: der opereres kun i dagtid fra 08:00 til ca 18:00 (fra februar 2020 frem
til ca 20:00)
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Øvrige resultater
Overlevelse 30 dage
• Ingen forbedring i projektperioden. Stabil overlevelse på 90%

Geriatrisk tilsyn 3 gange ugentligt
• oplevelse af at færre patienter flyttes til eller genindlægges på medicinsk afdeling (ingen data)
Hospitalserhvervet pneumoni

• Vi mangler HAIBA-data. En manuel audit viste at færre patienter havde en pneumoni i 2020 sammenlignet med 2018
Auditperiode februar,
marts og april
2018
2019
2020
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Antal forløb
83
88
71

Forløb med registreret pneumoni, andel
(antal)
24% (20)
15% (13)
17% (12)

Forløb med registreret hospitalserhvervet
pneumoni, andel (antal)
8% (7)
10% (9)
8% (7)
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Vores bedste råd til andre teams
Vores bedste råd
• Arbejd tværfagligt og arbejd datadrevet
Til umiddelbar implementering
• Tidligt anæstesiologisk tilsyn med henblik på præoperativ smertebehandling
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Vores plan for fastholdelse og
eventuel udbygning af resultater
Hvordan fastholdes successer og resultater?
• Kontinuerligt tværfagligt samarbejde
Hvordan omstilles forbedringsarbejdet fra projekt til daglig drift?
• Flere tiltag er implementeret i daglig drift. Enkelte tiltag er vanskeligere at fastholde (fokus på mundpleje og brug af
PEP-fløjte)
Er der nye tiltag I vil afprøve fremadrettet?
• Forebyggende osteoporosebehandling gives fra december 2020 intravenøst under indlæggelse i ort.kirg
sengeafdeling frem for i endokrinologisk regi – med lang ventetid som følge.
• Den kommende flytning til Regionshospitalet Gødstrup – og deraf ændrede organisatoriske rammer – vil give
anledning til at følge behandlingskvaliteten for den ældre patient med hoftenært lårbensbrud tæt.
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