Flödesblad

Höftplastik

Inom höftsektionen handläggs i
huvudsak artrostillstånd i höftled
som standardmässigt opereras med
cementerad höftledsplastik.
För patienter biologiskt 65 år och yngre används
ofta en ocementerad stam i lårbenet. De flesta får ett
beprövat koncept med cementerad skål i bäckenet, i
undantagsfall används ocementerad skål i bäckenet.
Vid komplexa fall används i enstaka fall andra typer av
stammar och skålar.

Analys av resultat
Under 2021 har arbetet på många sätt påverkats av
coronapandemin. Stora delar av året har vårt flöde legat
nere.
AVLOS- medelvårdtiden, ligger på samma nivå även
detta år, vilket vi bedömer beror på pandemin. Vi har
prioriterat ”ömmande” fall vilka ofta är sjukare och
mindre mobila preoperativt, vilket tarvar fler/längre
vårdinsatser. Personalen har också varit påverkade med
sjukdom, fler hyrpersonal osv som sannolikt resulterar i
lägre fokus/kunskap och som ökar vårdtiderna.

Förbättringsarbete/projekt
Under 2020 har fyra av sektionens 7 medarbetare
sagt upp sig och ersatts av nya kollegor dessa har i
flera fall kortare/mindre erfarenhet. Fokus har därför
främst legat på att lära upp och få in dem på ett bra
sätt i flödena, förbättringsprojekt har därför prioriterats
lägre än normalt. Vi har under året även fortsatt
rekryteringsprocessen till sektionen och anställt en
erfaren revisionsoperatör.

Beskrivning av patientflödet
Akut/elektiv
fördelning

100% elektiva operationer

Kön (M/K) fördelning

Män 41,3%
Kvinnor 58,6%

Ålder:

Snittålder 72 år

ASA-klass 1-4

165 patienter opererade inom
vårdvalet

Volym

År 2021 har utförts 346
primära höftplastiker och 65
reoperationer (både planerade
och oplanerade).

Aktuella
kvalitetsregister

Svenska ledprotesregistret.

av rutiner med regelbundna möten, detta
har utnyttjats extra mycket under pandemin i
utbildningssyfte.
• Strukturerad kunskapsöverföring avseende svåra
patientfall och revisionskirurgi.
• Journalgranskning av patienter som vid
utvärdering ej visat sig vara nöjda med sin
höftprotes och genomförts och analyserats. Enkät
har utarbetats och skickas nu ut till dessa för att
utröna möjliga orsaker/åtgärder.
• Nytt ocementerat system till femurstammar
utvärderas då det gamla ej längre tillhandahålls av
leverantör.
• Central upphandling avseende bencement pågår,
där deltar vi aktivt.

Med nedan finns staplade pågående projekt.
• Kliniska resultat sammanställs fortsatt via Svenska
ledprotesregistret.
• Fortsatt samarbete mellan Capios ortopediska
enheter för kunskapsutbyte och harmonisering
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Kvalitetsindikatorer
Indikator

Typ

Reoperation inom 1 år med pga
misstänkt infektion

CROM

Medelvårdtid, AVLOS Höftplastik
ASA 1-2
Medelvårdtid, AVLOS Höftplastik
ASA 3-4

Surfplatta – Blev du bemött med känsla
och omsorg?

Nationellt
snitt 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

0,9%

0,6%

0,7%

Process

2,7

2,5

2,2

Process

2,8

2,9

2,7

Ingen enkät
utförd på
detta flöde
2021

92%

97%

Nationellt
snitt

Utfall
2017-2020

Utfall
2016-2019

Utfall
2015-2018

2,0%

1,8%

2,0%

1,9%

PREM

Kvalitetsindikator ledprotesregistret årsrapport
Indikator

Typ

Reoperationer höftplastik inom 2 år,
samtliga

CROM

Kontaktpersoner
Katarina Lundquist, Kvalitetscontroller
Filip Olsson Arthur, Flödesägare
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