
Fast Track leddprotese (hofte/ kne):

• Velfungerende og fornøyde pasienter

Fast Track leddprotese  (hofte/ kne):

• 16-18 pasienter opereres ukentlig;

14 primære og 4 revisjoner

• 3,65 stilling til preoperativ poliklinikk, 

sengetun, poliklinikk etterkontroller og 

kom-i-gang-gruppe

• Prosjektstart sept 2010, implementert i 

ordinær drift 01.01.2013

Fast Track hoftebrudd:

• Ca 400 pasienter pr år

• Prosjektstart jan 2011, implementert i 

ordinær drift 01.01.2014

• 1 stilling på ortopedisk traumesengetun

Fysioterapi
Hoftebrudd og elektiv leddprotesekirurgi

St. Olavs Hospital

Bakgrunn Arbeidsområder

Resultater 

MÅL

Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling fysioterapi 

Astrid.Rasch@stolav.no Monika.Engdal@stolav.no

Fast Track leddprotese (hofte/ kne):

Preoperativ poliklinikk 

• Standardiserte undersøkelser og 

selvrapporteringsskjema

• Informasjon om operasjonsindikasjon, 

behandlingsforløp og opptrening under 

innleggelse og etter utskrivning

• Undervise på pasientskolen

• Innhente data til Kvalitetsregisteret

Sengetun

• Få pasienten i gang og motivere til 

egeninnsats og aktivitet

• Instruksjon i øvelser for egentrening og 

krykkegange

• Gruppetrening

• Informasjon om forsiktighetshensyn, 

fysisk aktivitet og trening

• Sikre videre opptrening etter utskrivning

Polikliniske etterkontroller

• 2 mnd (kne), 3 mnd (hofte) og 1 år 

• Standardiserte undersøkelser og 

selvrapporteringsskjema

• Råd om videre opptrening til pasient og 

ekstern fysioterapeut

• Fange opp eventuelle komplikasjoner og 

ved behov henvise til operatør 

• Innhente data til Kvalitetsregisteret

Ukentlig tverrfaglig møte

• Gjennomgang av forløpet til ukens 

pasienter, forberedelser til neste uke

• Informasjon og diskusjon mellom 

faggruppene

Arbeidsgruppe for Kvalitetsregisteret

• Innspill til utforming av effektmål og 

revidering av skjema

• Standardisere bruken av 

scoringsverktøyene

Fast Track hoftebrudd:

Sengetun

• Mobilisering og motivere til egenaktivitet

• Instruksjon i øvelser og gangtrening med 

egnet ganghjelpemiddel

• Sikre videre opptrening etter utskrivning

• 2. p.o. dag: Teste med Short Physical 

Performance Battery (SPPB) som 

registreres i Kvalitetsregisteret

Hovedmål

• Godt klinisk resultat og effektivitet

Delmål

• Rask rekonvalesens og tilbake til 

normal funksjon ved tidlig oppstart av 

daglig aktivitet og trening

• Forebygge komplikasjoner ved tidlig 

mobilisering 

• Trygghet og selvstendighet i daglige 

funksjoner og trening for godt informerte 

pasienter

• Høy pasienttilfredshet

• Personaltilfredshet med øremerket 

personell som er motivert og har 

kunnskap og erfaring i fagområdet

• Tverrfaglig samarbeid

Mål Fast Track

Harris Hip Score: (0 - 100); dårlig; <70, greit; 70-79, bra; 80-89, utmerket; 90-100

Grønt representerer primærprotese, lyseblått representerer revisjon

Knee Society Score (funksjon): (0-100); dårlig; <60, greit 60-69, bra; 70-79, 

utmerket; 80-100

Grønt representerer primærprotese, lyseblått representerer revisjon

Pasienttilfredshet i forløpet tom utskrivning fra sykehuset, snitt (0 = min, 10 = max)

8 8,5 9 9,5 10

Muntlig informasjon på poliklinikken

Skriftlig informasjon på poliklinikken

Sammenheng mellom muntlig og skriftlig…

Informasjonsdagen

Mottagelsen på operasjonsgangen

Mottagelsen på operasjonsstuen

Bedøvelsen

Overvåkningen

Informasjon om mobilisering på sengeposten

Dialog med pleiepersonell på sengeposten

Smertebehandlingen

Legekontakten

Behandling av fysioterapeuten

Varigheten av innleggelsen

Forløpet i sin helhet

Poliklinisk kom-i-gang

gruppe etter hofte- og

kneprotesekirurgi ved 

sykehuset, 

2 x pr uke i 8 uker


