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400 hoftebrudd (550) ved St Olav pr år. Gj.snitts alder 83 år.



Hoftebrudd St Olav.



HOFTEBRUDDSPASIENTEN:
DEN

GERIATRISKE PASIENTEN.
ORTOGERIATRI.

Trondheimsmodellen.



LOGISTIKK:

1. PREHOSPITALT.

2. PERIOPERATIVT.

KIRURGI:

PERIOPERATIVT.

OPPFØLGING:

KOMMUNE.

MOBILISERING.

OPPTRENING.

TILRETTELEGGING.

«Comprehensive 

geriatric care»

Trondheimsmodellen.



Logistikk.



Standard forløp.



BMJ open 2017.

Fast-track forløp.



BMJ open 2017.

Fast-track forløp.



19 minutter.



Operasjonsstue:

1. Reservert plass for hoftebrudd.

2. Opereres mellom 0800 - 2200.

3. Standardisert pasientforløp: eSP.



Elektronisk Standardisert Pasientforløp (eSP).



Elektronisk Standardisert Pasientforløp (eSP).



Elektronisk Standardisert Pasientforløp (eSP).





Ortogeriatri.



Standard ortopedisk behandling vs ortogeriatrisk modell.



Resultat:

Signifikant forskjell i SPPB (mobilitet) i favør ortogeriatri.

Økt ADL i favør ortogeriatri.

Signifikant forskjell livskvalitet (EQ5D) favør ortogeriatri.

Signifikant flere bodde hjemme etter 1 år, i ortogeriatri gruppen.





TOPHIP
Trondheim 

Ortogeriatric Project 

for Treatment of 

Hip Fractures



Geriater i en ortopedisk traume avdeling.



Målsetning

Overordnet målsetning for prosjektet er å lage et optimalt pasientforløp for hoftebruddspasienter.

Mer spesifikt vil vi:

1. Lage et differensiert og persontilpasset pasientforløp.

2. Ha fokus på tidlig mobilisering og start av rehabilitering.

3. Gi en optimal ortopedisk og geriatrisk behandling under sykehusoppholdet.

4.  Evaluere tiltakene i punkt 1-3 med tanke på effekt og justering av tiltakene



Trygg utreise - et samarbeid med kommunen.

- Del av ortogeriatriprosjektet:

..for sluttresultatet.



Deler inn i pasientforløp (bedre ressursutnyttelse):

Forløp 1. Pasienter som skal rett hjem (samarbeid med prosjektet «Trygg utreise»)

Forløp 2. Pasienter som skal til rehabilitering ved Fosen DMS

Forløp 3. Pasienter som skal til kommunal rehabilitering

Forløp 4. Pasienter som skal til sykehjem



Status pr. 01.04.18

1 geriater i 100% stilling (alle hverdager, 3 timer pr dag i helg) f.o.m. 01.11.17.

1 ergoterapeut i 60% stilling f.o.m. 01.03.18

1 fysioterapeut i 50% stilling f.o.m.01.03.18

1 prosjektsykepleier i 20% stilling f.o.m. 09.04.18.

1 farmasøyt i 100% stilling (som før).

Prosjektperioden går f.o.m. 01.01.18 t.o.m. 31.12.20 (3 år).



Status pr. 01.04.18

Previsitt daglig med ortopeder og geriater + spl.

Geriater går visitt på hoftebruddspasienter, ortoped på de andre men samarbeider.

Daglig tverrfaglig møte 1300 på post man - fre. Geriater 3 t helg.

Standardisert epikrise (geriatri).

St Olav/kommune: Eget varslingssystem for hoftebruddspasienter.



Utfordringer.



Utfordringer.

1. «Utreise før 12».



Utfordringer.

1. «Utreise før 12».

2. Kommunikasjon mot kommunen - transparens. Utreisekoordinator



Utfordringer.

1. «Utreise før 12».

2. Kommunikasjon mot kommunen - transparens. Utreisekoordinator.
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Utfordringer.

1. «Utreise før 12».

2. Kommunikasjon mot kommunen - transparens.

3. Opplæring av ortoped LIS i ortogeriatrisk tankegang.

4. Logistikk: Skjerming av seng på post. Reservasjon av operasjonsplass.

5. Hoftebruddspasienter på elektiv stue? Protesekirurger involvert?



Foreløpige resultater.

• 30 dagers overlevelse: 92,4% (nest best i landet...)

• Varighet av opphold: 5,4 døgn.

• Forløp1 (pas rett hjem): 30%

• Forløp 2 og 3 (rehabilitering): 30%

• Forløp 4 (sykehjem): 40%



Oppsummering.
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- Evaluering etter 3 år

- Ca 600 pasienter

- Prospektiv studie ?

- Mulighet for forskning ?



Takk for oppmerksomheten!


