Kvalitet i patientflöde

Höftfraktur

Flödesägare: Kim Stauffer

Inom sektionen för akut ortopedi/trauma handläggs patienter
med akuta skador och sjukdomar i rörelseapparaten. De
akuta patienterna handläggs primärt av läkare inom akut/
traumateamet där stor erfarenhet av fraktur/traumakirurgi
finns. Den akuta verksamheten involverar akutmottagning,
vårdavdelning, operationsavdelning samt poliklinisk mottagningsavdelning.
Patienter med akuta skador eller sjukdomar i rörelseapparaten opereras akut eller subakut utifrån medicinsk
prioritering. Akutsektionen opererar även sequele efter
tidigare skador.

Beskrivning av patientflödet
Ingående patientgrupper

Volym

Akut/elektiv fördelning

Höftfrakturer

560 operationer

100% akuta

Kön (M/K) fördelning:

ASA klass:

Ålder:

M 31 %
K 69 %

ASA 1-2 37 %
ASA 3-4 63 %

Snittålder 81 år
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Patientflödet för patienter med höftfrakturer, nivå 3
Teckenförtydligande

CStG:s perspektiv ‐ Vårdaktiviteter från att patient anländer till
Capio St Görans Sjukhus tills patienten avslutas

: Start/slut

164

: Aktivitet

X

+
UPPKOMMEN
MISSTÄNKT
FRAKUR PÅ CStG

Start

Undersökning
på Röntgen
UPPKOMMEN
MISSTÄNKT
FRAKUR
UTANFÖR CStG

Vårdas på avd
35

Operation på
C-OP

Vårdas på avd
35

X

: Flera aktiviteter utförs parallellt

Uppföljning på
paramedicinskmottagning
(SSK)

Kontrollröntgen
på röntgen

X

: En av flera aktiviteter utförs

X

Slut

Bedömning
och behandling
på akuten
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Kvalitetsindikatorer
Mål och/eller
nationella snitt 2016

Utfall
2016

Utfall
2015

Andel reopererade patienter med halvprotes inom 6mån under en 2 årsperiod,
registerdata.

<3 %

1,7 %

3,2 %

CROM

Trycksår/-skada
Grad 1-2
Grad 3-4

<5 %

0%

0%

PROM

Surfplatta-Hur mycket smärta upplever du vid hemgång på en skala mellan 0-10?
(NRS 4 och lägre)

-

44 %

-

PREM

Surfplatta- Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosett?

-

100 %

-

Process

Andelen höftfrakturpatienter opererade inom 24 timmar

80 %

83,9 %

81,2 %

Process

AVLOS

7 dgr

3,80 dgr

3,94 dgr

Typ

Kvalitetsindikator

CROM

Kvalitetsaktiviteter relaterade till indikatorer
CROM - Medicinska utfallsmått

Process - Följsamhet till rutiner / ledtider

• Sedan april lättare kontroll över antal reoperationer pga
infektion via TM

• Minska handläggningstiden på akuten för höftfrakturer;
”Prioriterad höftinläggning”

• Mer kritisk till protesförsörjning vid pågående infektioner
samt allmänt sjuka patienter

Generellt förbättringsarbete i patientflödet
• Öka följsamheten till registrering i Svenska frakturregistret,
SFR (SMFA och EQ5D)
• Identifiera och följa PREM och PROM värden via EQ5D
postoperativt som administreras av SFR
• Identifiering av patienter med osteoporosrelaterad fraktur
via SFR

Kontaktperson
Kim Stauffer flödesägare
E-post: kim.stauffer@capiostgoran.se
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