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INTRODUKTION

Hoftebrud er en folkesygdom, der årligt rammer 
10.000 personer i Danmark. Siden slutningen af 
1990’erne er der indført accelererede operationsregi-
mer for en række kirurgiske indgreb, herunder for 
hoftebrud. Erfaringen har vist, at kvaliteten af den 
perioperative behandling og pleje varierer trods mu-
ligheden for at basere denne på evidensbaserede 
forskningsresultater. Formålet med denne undersø-
gelse var at beskrive kvaliteten af accelererede kirur-
giske forløb for patienter med hoftebrud på alle dan-
ske ortopædkirurgiske afdelinger i 2008.  

MATERIALE OG METODER

Undersøgelsen blev gennemført som en journalaudit, 
hvor afdelinger, der behandlede ≥ 50 patienter årligt, 
blev inkluderet. Der indgik 30 afdelinger, og hver af-
deling bidrog med 20 journaler, hvoraf seks udgik på 
grund af ufuldstændige data (n = 594). Udvalgte 
procesindikatorer blev registreret af sygeplejersker 
fra landets fem regioner. Indledningsvis auditerede 
de journalerne parvis for at opnå konsistens, og her-
efter auditerede de journalerne på hinandens ar-
bejdspladser for at undgå bias.  

RESULTATER

Undersøgelsens demografiske profil svarer til lig-
nende danske og udenlandske undersøgelser. De fle-
ste patienter nåede som anbefalet at blive opereret 
inden for 24 timer. Den anbefalede multimodale 
smertebehandling med anvendelse af regional anal-
gesi og undgåelse af rutinemæssig fast dosering af 
opioider var kun delvist implementeret. Opioider 
blev administreret rutinemæssigt til 90% af patien-
terne, mens kun 22% som anbefalet fik perorale COX-
2-hæmmere/nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAID). 

Præoperativ funktionsvurdering blev gennemført 
hos 68%, mobilisering senest dagen efter operationen 
hos 76%, postoperativ funktionsvurdering hos 73%, 
udarbejdelse af en genoptræningsplan forekom hos 
73% og udskrivelseskriterier blev anvendt hos 71% af 
patienterne. Ernæringsvurdering blev kun registreret 
hos 34% og regelmæssig vurdering af delirium kun 
hos 28% af patienterne. 

KONKLUSION

Undersøgelsen dokumenterer, at behandling af hofte-
fraktur er optimeret inden for de seneste ti år, men 
den viser også, at der endnu er et behandlingspoten-
tiale. Indlæggelsestiden er reduceret til 7-11 dage i 
forhold til 10-19 dage i 2000. Det anbefales, at smer-
tebehandling, tidlig mobilisering og rutinemæssig 
vurdering af delirium prioriteres fremover for at for-
hindre fysiske og mentale komplikationer. Der er 
 behov for en standardisering af sygeplejerskers do-
kumentation og en forbedring af fremtidige audit, 
 ligesom der er behov for at måle både proces- og re-
sultatindikatorer i forbindelse med accelererede 
 operationsforløb.
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