Hvad skal der til for at nå målsætningen for overlevelse efter operation for hoftenær fraktur?
- Ekstern audit som metode







Type af præsentation: Mundtlig og/eller posterpræsentation
Tema: Social ulighed i sundhed – målgrupper, målsætninger og virkemidler
Forfatter - Rikke Beckermann, Klinik Kvalitetskoordinator, Klinik Hoved-Orto, Hobrovej 42D, 9000 Aalborg mobil: 30 47 39 20, email: r.beckermann@rn.dk
Stikordsliste: Hoftenære frakturer, 30 dages mortalitet, Ekstern audit
Baggrund: Den nationale årsrapport 2014 for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud viste
manglende målopfyldelse af den nationale indikator for overlevelse 30 dage postoperativt (90%) på
ortopædkirurgisk afsnit i Aalborg (85%). Der blev på den baggrund vurderet at være behov for en ekstern
audit, hvor auditører fra andre hospitaler vurderede praksis og metoder på Ortopædkirurgisk afsnit i Aalborg.
Formålet med den eksterne audit var, at få faglige vurderinger og råd, der kunne inspirere og vejlede
specialet i en målrettet indsats for at bedre de indikatorer, hvor specialet lå under standardniveauet – i dette
tilfælde med særligt fokus på 30-dages mortalitet.



Særlig læring/særlig succes Via posteren fremgår forberedelse af auditprocessen, selve audit og
resultaterne. Desuden vil det fremgå, hvad man skal overveje, hvis man ønsker at foretage en tilsvarende
audit i eget afsnit.




Målgrupper/deltagere: Ledelser og andet personale fra ortopædien, terapien og kommunen
Centrale aktiviteter/indsatser: Igangsatte indsatser på baggrund af auditprocessen
 Kapaciteten på OP udvides
 Eksplicit anvisning for prioritering af patienter med hoftebrud
 Tidlig mobilisering – weekenddækning ift. fysioterapi
 Optimeret fokus på gældende fasteregler således at unødvendig fasten minimeres
 Optimering af samarbejde vedr. udskrivelse



Forventninger til resultater/effekter: at indsatsen skulle bidrage til at opnå målopfyldelsen vedr. 30 dages
mortalitet postoperativt på 90%
Faktiske resultater: Vi nåede 88% i 2015 og arbejder fortsat intensivt med at forbedre forløbet. Aktuelt
ligger fokus på at reducere ventetiden på operation samt tidlig igangsætning af genoptræning efterfølgende.
Proces: Den eksterne audit bestod af tre dele:




1. Et formøde afholdt som videomøde
2. Et dagsbesøg indeholdende:
a. Gennemgang af forløbsbeskrivelse og dag-til - dag program
b. Besøg i afsnittet + dialog med ventende patienter
c. Møde I auditørgruppen
d. Tilbagemelding og diskussion
3. En afrapportering.
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