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Inom höftsektionen handläggs i huvudsak artrostillstånd i
höftled som standardmässigt opereras med cementerad
höftledsplastik. För patienter biologiskt 65 år och yngre
används oftast en ocementerad stam i lårbenet. Alla får
ett beprövat koncept med cementerad skål i bäckenet.
Inga väsentliga förändringar av det etablerade konceptet
kring kirurgi av höfledsartros har skett år 2017.

Beskrivning av patientflödet
Ingående patientgrupper

Volym

Akut/elektiv fördelning

Höftplastik

År 2017 har vi utfört 558
primära höftplastiker och
82 reoperationer.

100 % elektiva operationer

Kön (M/K) fördelning:

ASA klass:

Ålder:

Män
36 %
Kvinnor 64 %

1-4

Snittålder 70 år
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CStG:s perspektiv - Vårdaktiviteter från att patient anländer till Capio St Görans Sjukhus tills patienten avslutas

Patientflödet för patienter med höftplastiker, nivå 3
Teckenförtydligande

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

: Start/slut
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: Aktivitet

X

+

: En av flera aktiviteter utförs
: Flera aktiviteter utförs parallellt

PATIENTER SOM TRÄNAR
UTANFÖR CSTG

Undersökning
på Röntgen

Operation på
C-OP

EJ KOMPLETT
UTREDDA PATIENTER
REMISS FRÅN
HUSLÄKARE
Start

Remissbedömning
på
ortopedmottagning

X

Individuell undersökning
och bedömning av
läkare på
ortopedmottagning
Multiprofessionell
gruppinformation på
ortopedmottagningen

X

Preoperativa
förberedelser på
ortopedmottagning

Vårdas på avd
34

X

PATIENTER MED
SÄRSKILDA BEHOV

OPERATION EJ
AKTUELL REMISS
TILLBAKA TILL
HUSLÄKARE

Individuell träning på
fysioterapi
mottagningen
PATIENTER SOM INTE
UPPFYLLER TRÄNINGSMÅLEN

Gruppträning på
fysioterapi
mottagningen

X

Uppföljning efter 3
veckor på
sårmottagning
(SSK)

Uppföljning efter 3
månader på
fysioterapi
mottagning

Slut
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Kvalitetsindikatorer
Mål och/eller
nationella snitt 2017

2017

2016

2015

-

1,2 %

2,4 %

-

Mortalitet inom 90 dagar

7,1 ‰ (Riksgenomsnitt)

2,1 ‰

2,8 ‰

-

CROM

5-års implantatöverlevnad

-

98 %

98 %

-

CROM

10-års implantatöverlevnad

-

95 %

97 %

-

PROM

Andel patienter som upplever NRS 4 eller lägre vid hemgång. Patientenkät ICQ surfplatta

-

100 %

75 %

-

PREM

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

-

96 %

100 %

-

Process

Medelvårdtid, AVLOS Höftplastik ASA 1-2

-

2,9

3,38

-

Process

Medelvårdtid, AVLOS Höftplastik ASA 3-4

-

3,0

3,64

-

Typ

Kvalitetsindikator

CROM

Reoperationer höftplastik inom 2 år, samtliga

Typ

Kvalitetsindikator

CROM

Reoperation inom 1 år med pga misstänkt infektion

CROM

Mål och/eller
nationella snitt 2017

Utfall 2012- 2016

2,1%

2,1 %

Kvalitetsaktiviteter relaterade till indikatorer
CROM - medicinska utfallsmått
• Intern förbättrad kontroll, resultatvärdering eftersträvas till
nutid. Detta är möjligt via strukturerad journal vad avser
ingångsdata, operation och 3-månaderskontroll. Komplikation som medför omoperation inom 1 år utvärderas nu
via dessa verktyg, ytterligare förbättrat/ förenklat IT-stöd
emotses.
• Beträffande kombinationen rökning och ny knä- eller
höftled, har det nu gått mot absolut kontraindikation.
• Infektionsmottagning tillsammans med infektionskonsult
som har utrymme för 5-7 patienter per vecka. Denna
mottagning har ökat i antal och vi funderar på utbyggnad
av denna verksamhet, då mindre elektiva sjukhus skickar
sina patienter till oss i hög utsträckning.
• Kontaktsjuksköterska för de patienter som drabbats av en
postoperativ infektion.
• Ökade resurser för utbildning på mottagning och
operation har skapats.
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Generellt förbättringsarbete i patientflödet
• Kliniska resultat sammanställs via SHPR med fördröjning,
produktion och utfall avser operationer utförda t.o.m. år
2016.
• Den ökade satsningen på yngre ortopedspecialister under
upplärning 2015/2016, har lett till 3 nya färdiga specialister, med mycket goda färdigheter och ett ökat antal
operationer som resultat.
• Intern förbättrad kontroll, resultatvärdering eftersträvas till
nutid. Detta är möjligt via strukturerad journal vad avser
ingångsdata, operation och 3-månaderskontroll. Komplikation som medför omoperation inom 1 år utvärderas nu
via dessa verktyg, ytterligare förbättrat/ förenklat IT-stöd
emotses.
• En detaljerad Capiogemensam genomgång av reopererade höftplastiker genomfördes våren 2015 och intern
kvalitetskontroll av reoperation genomförs numer löpande.
• Regelbundna förbättringsmöten med då medelvårdtid
(AVLOS) diskuteras
• Fortsatt genomgång av data från mallarna som ger oss
nya insikter och grund till förbättringsarbete
• Utmaning med ny operatör, personalomsättning och
nyckeltal.
• Ett stort fokus på förenklade rutiner och snabbare återhämtning har initierats sedan maj 2017. Syftet är att ta
vara på det friska hos patienten och få en bättre patientupplevelse och snabbare hemgång.
• Ett utökat utbyte av erfarenheter från alla Capios enheter
som opererar höftplastiker har skett. De bästa rutinerna
från varje enhet utgör basen för pågående CPI-arbete.

Kontaktperson
Hans Christian Hyldahl, flödesägare
E-post: hanschristian.hyldahl@capiostgoran.se
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