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Abstract 

 

Procesudvikling med fokus på det post-operative døgn for hoftenær 
frakturer 
 

Af Kasper Edwards(1), Marianne Bork(2), Karin Kjemtrup(2) 

(1) Danmarks Tekniske Universitet, (2) Afdeling O2, Odense Universitetshospital 

 

Det er veldokumenteret og også understøttet i det Nationale Indikatorprojekt (NIP), at tidlig mobilisering af 
patienter efter operation for hoftenær fraktur samt varighed af mobilisering er gunstigt for patientens 
rehabilitering. 

På et akut traumeafsnit med mange patientkategorier kan det dog være vanskeligt at sikre tidlig og specifik 
mobilisering. Patientgruppen er tung og kræver betydelig indsats fra personalet, samtidig med at mængden 
af patienter med hoftenær fraktur varierer meget.  

På O2 OUH er der et ønske om at forbedre rehabilitering og pleje af patienter med hoftenær fraktur, samt 
at mindske antallet af anmeldte arbejdsskader på bevægeapparatet, som har været stigende, efter denne 
patientkategori er tilført afsnittet 1. april 2011. 

Dette ønske bliver omsat til et projekt i samarbejde med Leanstaben på OUH og DTU.  

Projektets fokus er det 1. post-operative døgn for hoftenær frakturer og bliver gennemført som et 
ergonomisk Leanprojekt. Projektet bliver indledt med en workshop, hvor alle aktiviteter i det postoperative 
døgn bliver kortlagt ud fra en værdistrømsanalyse (ErgoVSM). Denne viser, at der er mange aktiviteter, og 
at ikke alle er organiseret i passende rækkefølge.  

Workshoppen afføder også behov for data på mobilisering af patienter. Over en 2 ugers periode bliver det 
registreret, hvor hurtigt efter operation og i hvor lang tid patienterne bliver mobiliseret.  

Morgenrapporten bliver forkortet og ændret i struktur. Samarbejdet med fysioterapi og prioritering af 
patienter til mobilisering bliver systematiseret. Der er fokus på arbejdsmiljø, forflytningsredskaber, 
instruktion i brugen af disse, samt bedre udnyttelse af de funktioner som seng og trykaflastende madras 
har. 

Efter ændringerne i afdelingen bliver der gennemført endnu en måling af mobilisering, som viser betydelige 
forbedringer i forhold til 1. mobilisering efter operation og varighed af mobilisering det første døgn.  

Afsnittet har ikke haft nogen anmeldte arbejdsskader på bevægeapparatet i projektperioden og det 
psykiske arbejdsmiljø monitoreres før og efter projektet. 
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