
• 20 sengeplasser

• Ca 400 hoftebrudd per år

• 32 årsverk i pleie

• Melde ankomst til vakthavende lege

• Bytte lassekudde med ambulanse

• Vitale parametre 

• Blodprøver (standard)

• Urinstix

• Klargjøre for femoralisblokade

• Klargjøre operasjonspapirer

• Kvalitetsregister del 1

Andel operert innen 24 timer

Oksygenbehandling

• 2 liter O2 på nese-brille-kateter v SAT under 
95%

(starter i ambulansen)

Lassekudde

• Legges på av ambulansepersonalet på 

skadestedet

Væskeforordninger

• Ringer Acetat® preoperativt

• Væskeforordring postoperativt gjøres av 

visittansvarlig lege

Blodprøver

• Innkomstpakke i RoS

• Daglig Hb t.o.m. 4. postoperative dag    

Smertelindring

• Paracetamol® i bunnen

• Femoralisblokade preoperativt

• Dolcontin® - f.o.m. første gangs mobilisering

• Morfin® - behovsmedisin, fortrinnsvis per os

Fallscreening

• Mal i innkomst, > 75 år 

CAM-screening

• Kartlegge om pasienten er klar og orientert ved 
innleggelse

•Kartlegge delir 1. til 4. postoperative dag

Blærekateter

• SIK hvis urin / resturin >400 ml

• KAD legges inn rett før operasjon

• Seponeres så raskt tilstand tillater det

Smerteregistrering

• Smerteskala to ganger per døgn

• Registreres i hvile og ved mobilisering

Laksantia

• Laktulose® to ganger per dag

• Toilax® 2. postoperative kveld

Jerntilskudd

• Farmasøyt vurderer behovet

Ernæringsscreening

• Høyde og vekt

• Henvises klinisk ernæringsfysiolog

Trykksårscreening

• Mal i innkomst, alle pasienter

Eldre pasienter med hoftebrudd tilhører en 

allerede stor pasientgruppe, og som med 

eldrebølgen bare vil øke i fremtiden. 

Pasientene har også ofte komplekse og 

sammensatte lidelser, både fysiske, 

kognitive som sosiale, og krever en stor 

innsats fra helsevesenet. Med bakgrunn i 

økende evidens for at en helhetlig og 

koordinert ortogeriatrisk intervensjon kan 

bedre utkommet av et hoftebrudd, ble 

prosjektet Fast-track Hoftebrudd initiert i 

januar 2011. Prosjektslutt desember 2013, 

nå vanlig drift.

Ortopedisk traumatologisk sengepost

Stine Mari Aune og Marianne Langlo

Fast-track Hoftebrudd

St. Olavs Hospital

Enhet Standarder Akuttmottakfunksjon på

sengepost

Kvalitetsregister

Statistikk 

Alt var ikke så mye bedre før..

Gammelt forløp versus Fast-track

Stine.Mari.Rotvold.Aune@stolav.no
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Et verktøy for monitorering av behandling

• Inndelt i fire deler

- Ved innleggelse

- Peroperativt

- Overvåkning

- Sengepost (postoperativt)

Bakgrunn
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