
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Referat	  fra	  netværksmøde	  i	  hoftebrudsgruppen.	  

Dato	  og	  sted:	  9.februar	  2016,	  Holbæk	  Sygehus.	  

Deltagere:	  Signe	  (Nykøbing	  F.),	  Mai	  (Horsens),	  Susan	  (Silkeborg),	  Merete	  (Bispebjerg),	  Lisbeth	  (Farsø),	  Berit	  
(Åbenrå),	  Gitte	  (Holbæk).	  

Referent:	  Gitte.	  

Dagsorden:	  

1. Bordet	  rundt	  
2. Gennemgang	  af	  kommissoriet	  

• Indlæg	  til	  nyhedsbrev	  
• Mødehyppighed,	  skal	  vi	  ændre	  til	  1	  gang	  årligt	  

3. Hvordan	  går	  det	  med	  dataindberetning.	  Der	  er	  problemer	  i	  hele	  landet	  med	  registrering	  af	  tider	  for	  
mobilisering	  og	  tilset	  af	  speciallæge.	  

4. Evaluering	  af	  temadagen.	  
5. Dagens	  emne:	  KAD	  versus	  SIK	  ved	  Tine	  Varmarken	  
6. Afslutning,	  valg	  af	  emne	  og	  sted	  til	  næste	  møde.	  

	  

1. Bordet	  rundt	  

I	  Silkeborg	  har	  man	  fået	  reduceret	  antallet	  af	  sengepladser	  og	  har	  sidste	  år	  kun	  haft	  24	  
hoftebrudspatienter.	  Afdelingen	  har	  26	  senge.	  	  

Nykøbing	  F.	  har	  40	  senge	  fordelt	  på	  2	  afsnit.	  Har	  akutfunktion	  og	  elektive	  knæ-‐	  og	  hoftealloplastikker.	  
En	  sekretær	  har	  lige	  overtaget	  arbejdet	  med	  dataindberetning	  til	  RKKP.	  Har	  siden	  1/11-‐15	  fungeret	  som	  
ortogeriatrisk	  afd.	  Med	  geriatrisk	  stuegang	  2	  gange	  om	  ugen.	  Det	  har	  givet	  lidt	  udfordringer	  for	  alle,	  da	  
der	  skal	  tilpasses	  til	  hinanden.	  Hoftebrudspatienterne	  udskrives	  efter	  4-‐5	  dage.	  

Horsens	  har	  ca.	  250	  hoftebrudspatienter	  pr.	  år.	  Har	  haft	  ortogeriatri	  siden	  2009.	  Daglig	  geriatrisk	  
stuegang.	  Ser	  desuden	  alle	  faldpatienter	  og	  amputationspatienter.	  Man	  har	  lavet	  lommekort	  med	  
procedure	  for	  klargøring/forberedelse	  til	  geriatrisk	  stuegang.	  Der	  skal	  bl.a.	  foreligge	  rtg.	  Af	  thorax,	  
urinstix	  og	  diverse	  blodprøver.	  	  Liggetiden	  er	  lav	  og	  man	  har	  fået	  reduceret	  antallet	  af	  senge	  til	  30.	  I	  
Horsens	  har	  man	  et	  stort	  dagkirurgisk	  afsnit.	  

Bispebjerg	  har	  ligeledes	  haft	  ortogeriatri	  siden	  2009	  med	  en	  geriater	  ansat	  i	  afdelingen.	  Sengeantallet	  
er	  reduceret	  pga.	  færre	  patienter.	  Liggetiden	  for	  hoftebrudspatienter	  er	  ca.	  1	  uge.	  Mange	  bliver	  
udskrevet	  til	  aflastningspladser.	  Bispebjerg	  arbejder	  på	  et	  projekt,	  der	  skal	  undersøge	  om	  hypotension	  
har	  sammenhæng	  med	  udvikling	  af	  delir	  hos	  hoftebrudspatienter.	  

Farsø	  har	  ca.	  100	  hoftebrudspatienter	  pr.	  år.	  Har	  24	  senge	  og	  opererer	  kun	  i	  dagtiden.	  Man	  har	  indledt	  
et	  samarbejde	  med	  Ålborg	  om	  en	  nøglepersonsgruppe,	  der	  skal	  erfaringsudveksle	  i	  forhold	  til	  
dataindberetning	  af	  RKKP.	  Der	  er	  mange	  rehabiliteringspladser	  i	  kommunerne.	  Man	  arbejder	  med	  et	  
projekt	  om	  UVI,	  som	  skal	  afdække	  om	  patienterne	  har	  UVI	  inden	  indlæggelsen	  eller	  om	  afd.	  Påfører	  
UVI.	  



Åbenrå	  har	  ca.	  300	  hoftebrudspatienter	  pr.	  år.	  Der	  er	  19	  senge.	  Man	  har	  haft	  et	  stor	  samarbejde	  med	  
geriatrisk	  afd.,	  men	  efter	  en	  omlægning	  i	  medicinsk	  blok	  er	  der	  ikke	  længere	  almen	  medicin.	  Der	  skal	  nu	  
henvises	  til	  geri,	  men	  det	  kniber	  med	  pladserne.	  Man	  har	  fået	  et	  nyt	  elektronisk	  
dokumentationssystem,	  der	  kan	  samlæses	  med	  Kolding.	  Dagkirurgien	  er	  flyttet	  til	  Sønderborg	  og	  er	  
blevet	  udbygget.	  Berit	  har	  tæt	  samarbejde	  med	  en	  social-‐og	  sundhedsassistent	  og	  de	  har	  sammen	  lavet	  
”hoftenyt”.	  Et	  nyhedsbrev	  der	  sendes	  til	  kollegerne	  med	  forskellige	  informationer	  og	  nye	  tiltag	  i	  forhold	  
til	  hoftebrudspatienter.	  Nyhedsbrevet	  sendes	  med	  intern	  post	  og	  hænges	  op	  i	  grupperummene.	  
Liggetiden	  er	  ca.	  5	  dage.	  

Holbæk	  har	  ca.	  200	  hoftebrudspatienter	  pr.	  år.	  33	  senge.	  Der	  arbejdes	  med	  værdistrømsanalyse,	  hvor	  
hele	  hoftebrudsforløbet	  gennemgås	  i	  samarbejde	  med	  de	  afd.	  Der	  indgår	  i	  forløbet.	  Der	  ses	  på	  hvilke	  
opgaver	  i	  forløbet,	  der	  giver	  værdi	  for	  patienter	  og	  hvor	  der	  er	  ventetid	  eller	  uhensigtsmæssig	  
opgaveløsning.	  

Vi	  er	  lige	  begyndt	  på	  at	  afholde	  statusmøder	  med	  henblik	  på	  udskrivelse.	  Det	  er	  et	  møde,	  hvor	  vi	  
allerede	  ved	  indlæggelsen	  inviterer	  både	  patient	  og	  pårørende	  til	  et	  statusmøde,	  hvor	  sammen	  lægger	  
en	  plan	  for	  hvordan	  udskrivelsen	  skal	  foregå	  og	  hvilken	  hjælp	  der	  er	  behov	  for	  efter	  udskrivelsen.	  
Mødet	  bruges	  endvidere	  til	  at	  hele	  forløbet	  kan	  drøftes	  igennem	  og	  patient	  og	  pårørende	  kan	  få	  talt	  
om	  det	  som	  bekymrer	  dem	  i	  forhold	  til	  forløbet.	  Møderne	  ligger	  fast	  på	  tirsdage	  og	  fredage	  og	  vi	  har	  nu	  
kørt	  i	  tre	  uger.	  De	  første	  tilbagemeldinger	  fra	  patienter	  og	  pårørende	  er,	  at	  de	  er	  glade	  for	  samtalen.	  	  

I	  Holbæk	  bruges	  Imatis	  tavler	  til	  at	  holde	  overblikket	  over	  den	  enkelte	  patients	  forløb.	  Der	  afholdes	  
tavlemøde	  hver	  morgen,	  hvor	  hver	  patient	  gennemgås	  ud	  fra	  tavlen	  og	  der	  er	  fokus	  på	  hvad	  patienten	  
venter	  på	  eller	  mangler	  for	  at	  kunne	  udskrives.	  Der	  sættes	  på	  tavlen,	  hvilke	  opgaver	  den	  enkelte	  læge	  
har	  i	  forhold	  til	  hvilke	  patienter.	  Imatis	  tavlen	  er	  god	  fordi	  den	  giver	  et	  hurtigt	  overblik	  både	  over	  hele	  
afdelingen,	  men	  også	  over	  flowet	  i	  den	  enkelte	  patients	  forløb.	  

2. Gennemgang	  af	  kommissoriet	  

Der	  drøftes	  hvordan	  vi	  kan	  blive	  flere	  i	  gruppen.	  Vi	  vil	  prøve	  at	  få	  en	  stand	  på	  landskonferencen	  og	  her	  
gøre	  opmærksom	  på	  netværket.	  Berit	  tager	  kontakt	  til	  Bestyrelsen	  angående	  dette.	  Mai	  fortsætter	  som	  
tovholder	  for	  netværket.	  

Vi	  aftaler	  at	  netværket	  fremover	  skal	  mødes	  en	  gang	  om	  året,	  3.	  tirsdag	  i	  september.	  Vi	  fastholder	  
mødet	  i	  september	  i	  år.	  Sidste	  frist	  for	  tilmelding/afbud	  til	  dette	  møde	  er	  1.september,	  således	  at	  der	  
kan	  aflyses	  med	  14	  dages	  varsel	  ved	  for	  få	  tilmeldte.	  

Berit	  undersøger	  om	  vi	  kan	  få	  et	  pop-‐up	  om	  mødet	  på	  FSOS´	  hjemmeside.	  

Til	  næste	  møde	  skal	  vi	  tænke	  over	  om	  vi	  skal	  lave	  en	  temadag	  i	  samarbejde	  med	  primærsygeplejersker.	  

3. Dataindberetning	  

Flere	  steder	  i	  landet	  er	  der	  problemer	  med	  dataindberetningen	  til	  RKKP.	  Det	  er	  dato	  og	  
klokkeslætskoder	  der	  driller,	  da	  der	  ved	  datatræk	  trækkes	  på	  hvornår	  koden	  er	  sat	  og	  ikke	  på	  selve	  
koden.	  Styregruppen	  for	  RKKP	  vil	  drøfte	  problemet	  på	  deres	  næste	  møde	  den	  17.	  marts.	  	  

Det	  drøftes	  om	  det	  giver	  nogen	  mening	  med	  indikatoren	  om	  ernæringsplaner,	  da	  forløbene	  de	  fleste	  
steder	  er	  blevet	  meget	  korte	  og	  da	  patienten	  faster	  i	  operationsdøgnet	  kan	  det	  være	  svært	  at	  nå	  at	  lave	  
en	  intervention	  der	  har	  effekt.	  Flere	  steder	  må	  man	  ikke	  længere	  udstede	  ernæringsrecepter	  til	  småt	  
spisende.	  



4. Evaluering	  af	  temadag	  

Der	  er	  generel	  enighed	  om	  at	  temadagen	  var	  god	  med	  indlæg	  fra	  flere	  forskellige	  afdelinger,	  der	  har	  
orto	  geriatri.	  Flere	  fik	  god	  inspiration	  til	  organisering	  af	  afdelingen.	  

5. Dagens	  emne	  KAD	  versus	  SIK	  ved	  Tine	  Varmarken	  

Tine	  kommer	  fra	  ortogeriatrisk	  afdeling	  i	  Køge,	  hvor	  hun	  har	  været	  med	  til	  at	  starte	  afdelingen	  op	  med	  
hurtige	  forløb	  for	  hoftebrudspatienter	  i	  lighed	  med	  PROHIP	  forløbet	  fra	  Slagelse.	  Tine	  har	  taget	  en	  
master	  i	  klinisk	  sygepleje	  og	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  problemformuleringen	  ”	  Hvad	  betyder	  det	  for	  den	  
ortogeriatriske	  patient	  med	  postoperativ	  urinretention	  at	  få	  KAD	  i	  stedet	  for	  SIK?	  ”	  målt	  i	  forhold	  til	  UVI	  
og	  behovet	  for	  at	  sove	  om	  natten.	  

En	  undersøgelse	  fra	  1986	  viste	  ikke	  flere	  UVI	  inden	  for	  de	  første	  48	  timer	  efter	  operation.	  Det	  er	  måden	  
KAD	  anlægges	  på	  der	  er	  skyld	  i	  UVI.	  

Tine	  lavede	  et	  feltstudie	  og	  fandt	  at	  i	  2011	  blev	  SIK-‐et,	  i	  2012	  lavede	  man	  interventionen	  og	  i	  2013	  blev	  
der	  brugt	  KAD.	  Der	  blev	  målt	  på	  75	  patienter	  pr.	  gang,	  3	  mdr.	  i	  træk.	  Antallet	  af	  behandlingskrævende	  
UVI	  faldt	  fra	  24%	  til	  8%.	  Tine	  lavede	  også	  nogle	  interviews	  som	  viste	  at	  patienten	  ikke	  opfatter	  det	  som	  
et	  problem	  at	  have	  KAD.	  Et	  bifund	  ved	  undersøgelsen	  var,	  at	  personalet	  blev	  mere	  interesseret	  i	  
forskning	  og	  udvikling.	  	  

På	  Bispebjerg	  anvender	  man	  epipumper	  uden	  samtidig	  at	  anlægge	  KAD.	  Man	  oplever	  ikke	  den	  stigning	  i	  
urinretention	  som	  man	  havde	  forventet.	  

Tine	  ville	  gerne	  have	  vist	  en	  lille	  film	  om	  en	  patients	  oplevelse	  af	  at	  være	  i	  delir,	  men	  desværre	  drillede	  
teknikken	  så	  vi	  fik	  ikke	  set	  filmen.	  

Tine	  arbejder	  nu	  med	  en	  spredningsguide	  gennem	  Center	  for	  offentlig	  innovation.	  Et	  samarbejde	  med	  
Gentofte,	  Holbæk	  og	  Køge.	  

6. Emner	  til	  næste	  møde	  

Mulige	  emner	  til	  næste	  møde	  er	  ”Den	  skrøbelige	  patient”	  og	  dysfagi.	  

Næste	  møde	  afholdes	  i	  Farsø	  den	  3.	  tirsdag	  i	  september	  2016.	  

	  

	  

	  

	  


