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IV 

 

Sammendrag 

Eldre pasienter som innlegges med hoftebrudd underbehandles ofte for smerter. Dette er en 

gruppe pasienter som trenger god smertelindring for å unngå immobilisering og 

komplikasjoner, slik som smerteindusert delir. På den andre siden er smertelindring hos disse 

pasientene utfordrende på grunn av aldersrelaterte fysiologiske endringer, høy grad av 

komorbiditet og kognitiv svekkelse, som ofte kan forverres ved bruk av opiater. Det siste 

tiåret har derfor bruk av regional nerveblokade som ledd i smertelindrende behandling fått 

mer fokus. I vårt arbeid ønsket vi å implementere dette i klinisk praksis ved Sørlandet sykehus 

Arendal, med fokus på akuttmottaket.  

Kunnskapsgrunnlaget: Det eksisterer nå et klart evidensgrunnlag for at regional 

nerveblokade reduserer smerter ved hoftebrudd. Denne behandlingen har rask effekt, er 

spesifikk og lokalisert, og kan være mer effektiv enn standard opiat-behandling. Indikasjoner 

finnes også for at regional nerveblokade kan redusere insidens av delir, lengde av 

sykehusoppholdet, morbiditet og mortalitet. Fascia iliaca blokk (FIC) er tilsynelatende den 

foretrukne metoden, basert på sikkerhet, samt kan administreres av et variert helsepersonell, 

med god sammenliknbar effekt. Ultralydveiledet administrering er foretrukket for redusert tid 

og økt presisjon, men gode alternativer uten ultralydveiledning eksisterer.  

Dagens praksis, tiltak og indikatorer: Sørlandet sykehus Arendal er et lokalsykehus med 

egen ortopedisk avdeling. De utførte i 2016 165 hoftebruddsoperasjoner, hvorav 91,9 % ble 

operert innen 24 timer. Ved dagens praksis i akuttmottaket er det LIS1 som tar imot pasienter 

med mistenkt hoftebrudd, undersøker og smertelindrer med Oxynorm, før 

røntgenundersøkelse og innleggelse på post i påvente av operasjon. Hovedproblemet ved 

innføring av FIC-blokade er mangel på anestesipersonell og ultralydapparat. Dette kan løses 

ved å lære opp sykepleiere i mottak med teknikker som ikke krever ultralyd. Vi foreslår 

konkret et nytt forløp gjennom mottak for pasienter med hoftebrudd, ved å lage prosedyre for 

FIC-blokade og å ha FIC-tralle lett tilgjengelig som viktige tiltak. Kvalitetsindikatorene for 

innføring av FIC er registrering av prosedyrekode for femoralisblokade samt hoftebrudd, tid 

til smertelindring og smerteskåring. 

Prosess ledelse og organisering: Vi nedsetter en prosjektgruppe med medlemmer som 

representerer både ledelsen, prosjektdeltakerne og relevante fagmiljø. 

Kvalitetsforbedringsprosjektet struktureres i to faser, en pilot og en gjennomføringsfase, hvor 



 

 

hver fase følger PUKK-sirkelen (planlegge, utføre, korrigere, kontrollere). Hovedmålet for 

prosjektet er at alle pasienter med hoftebrudd skal få smertelindrende nerveblokade innen 1 

time etter mottak på Arendal sykehus. Første fase er en mindre pilot som så utvides med flere 

prosjektdeltakere i neste fase. Før hver fase planlegges informasjonsmøter og grundig 

opplæring i utførelse av nerveblokade. Etter hver fase sjekker en hvorvidt delmål er nådd, har 

evalueringsmøte og korrigerer for eventuelle problemer. 

Diskusjon og konklusjon: Pasienter som opplever hoftebrudd er ofte eldre med stor grad av 

komorbiditet. Denne pasientgruppen er spesielt utsatt når det gjelder smerter og opiat-

bivirkninger. Forskningen det siste tiåret indikerer at nerveblokade, spesielt FIC, er et godt 

supplement til eksisterende smertebehandlingsregimer for å redusere komplikasjoner, bedre 

funksjon og smertelindring spesielt for denne pasientgruppen. Innføring av denne kunnskapen 

inn i klinisk praksis er derfor viktig. Praktiske utfordringer knyttet til innføring av FIC er i 

stor grad av økonomisk natur med tanke på innkjøp av ultralydapparater og 

personellopplæring. Disse utfordringene kan derimot løses ved bruk av teknikker som ikke 

krever ultralydveiledning samt opplæring av sykepleiere i mottak. Innføring av FIC kan bedre 

behandlingen av pasienter med hoftebrudd med sikring av god smertelindring som et mål i 

seg selv. Basert på erfaringer fra andre sykehus ser man at implementering av FIC-blokade lar 

seg gjøre, og vi anser derfor tiltaket som viktig og gjennomførbart.  
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1 Tema 

Vi har valgt å ta for oss smertelindring ved hoftebrudd, og implementering av bruk av 

nerveblokade som standardregime ved ankomst akuttmottaket Arendal Sykehus. 

I Norge er det ca. 10.000 pasienter med hoftebrudd hvert år. Man inndeler hoftebrudd i 

intrakapsulære, cervikale frakturer, fractura colli femoris (FCF), og ekstrakapsulære, 

trokantære brudd, factura pertrochanterica femoris. (FPF). FCF utgjør 55 % av hoftebrudd, 

FPF 45 %. Gjennomsnittsalder for hoftebrudd i Norge i dag er 83 år, kun ca. 4 % er under 60 

år (1). 

Hoftebrudd er en veldig smertefull tilstand spesielt i akuttfasen, samt i det videre forløpet. Det 

har tradisjonelt sett vært vanlig å smertelindre i initialfasen preoperativt med store doser 

opioider. De senere årene har imidlertid har flere sykehus innført bruk av nerveblokade. Bruk 

av lokal smertelindring og har ført til redusert bruk av systemiske opioider. Opioider har 

bivirkninger som delir, sentralnervøs depresjon, samt obstipasjon. Det er i hovedsak eldre 

som brekker lårhalsen, og de er også mer utsatt når det gjelder komorbiditet og polyfarmasi. 

Det foreligger ingen nasjonale retningslinjer for smertelindring ved hoftebrudd. Up to date 

sine retningslinjer sier at man bør gi nerveblokade dersom det er tilstrekkelig ressurser, mens 

BMJ er noe mer vag i sine anbefalinger og etterlyser mer evidens på området.  

Best mulig smertelindring er gunstig fra et rent humant og etisk perspektiv, med 

velgjørenhetsprinsippet i bunn. Man har i de studiene som foreligger foreløpig sett at det er 

god evidens for at regionale nerveblokader ved hoftebrudd reduserer smerte bedre enn 

systemisk analgesi alene, gitt at dette administreres så tidlig som mulig i forløpet.  Det er også 

moderat evidens for at nerveblokader bidrar til å redusere forekomst av delir, og begrenset 

evidens for at det bidrar til å redusere antall liggedøgn, morbiditet og mortalitet (2). 

Ved sykehuset i Arendal foreligger det ingen skriftlig prosedyre, og dagens praksis er derfor 

videreført ved muntlig-praktisk opplæring av nytilsatte. Smertelindring gis i form av 

Oxynorm intravenøst til pasienten er smertefri. Pasienten skal opereres innen 24 timer, og før 

operasjon smertelindres pasienten som regel med spinalanestesi. 
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I vårt prosjekt vil vi innføre bruk av nerveblokade ved hoftebrudd, og har som mål at 

pasienter som legges inn med dette skal få blokade innen 1 time etter ankomst i akuttmottak. 

Vi vil implementere dette ved å lære opp mottakssykepleiere i å sette dette, da de er den mest 

stabile arbeidsstaben i akuttmottaket, samt også følger opp pasienter tettere og tidlig i 

sykehusoppholdet.  



 

 

2 Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Søkestrategi 

Et avansert søk med søkestreng: «Fascia iliaca block hip fracture» ble utført i McMaster 

PLUS mars 2018. 

Søket ga 116 treff (tabell 1). Foretrukne kunnskapskilder ble rangert fra toppen til bunnen av 

kunnskapspyramiden.  

 Oppslagsverk Systematiske oversikter Enkeltstudier Non-Appraised 

 UpToDate: 52 

Best Practice: 2 

PLUS Synteser: 1 PLUS Studier: 1 PubMed CQ: 25 

PubMed: 36 

n 54 1 1 61 

Tabell 1. Oversikt over søkeresultater 

Artiklenes relevans ble først basert på tittel og abstrakt. Søket fikk for eksempel 52 funn i 

UpToDate, og man valgte her ut de som var relevant for vårt område (i hovedsak 2 av 52). 

Deretter ble artiklene lest i sin helhet og bedømt ut ifra innhold og samsvar med PICO (tabell 

2). Relevante siteringer fra leste artiklers referanseliste ble også inkludert. 
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P – patient, problem or 

population 

 

Hoftebrudd hos voksne/eldre 

I – intervention 

 

Fascia iliaca block (FIC) 

 

C – comparison, control or 

comparator 

 

Ingen behandling, annen type nerveblokk eller standard 

(systemiske opiater) 

O – outcome 

 

Smertelindring, bivirkninger, funksjon og sikkerhet. 

Tabell 2. Nøkkelspørsmålet formulert etter PICO (3) 

2.2 Oppsummert kunnskap 

UpToDate sier i sin artikkel om hoftebrudd hos voksne at regional nerveblokade er svært 

effektivt, både med tanke på smertelindring og reduksjon av komplikasjoner som følge av 

opoioider. Dersom man har de tilgjengelige ressurser kan man bruke dette (4). Dette er ikke 

gradert i henholdt til GRADE og det gis ikke spesifikt som en anbefaling verken i teksten 

eller i «Summary and reccomendations». Bivirkninger er mest relatert til når man velger å 

legge inn kateter for kontinuerlig tilførsel, der infeksjonsfaren er større (5). 

 BMJ Best Practice oppsummerer dagens kunnskap med at en studie viser at femoral 

nerveblokade var foretrukket av pasientene, assosiert med lavere smerteskåring og gav bedre 

posisjonering av pasienten før spinalanestesi, sammenliknet med Fentanyl-infusjon. Av 

mulige bivirkninger nevnes det maskering av compartment-syndrom, men en oversiktsartikkel 

fant ingen sammenheng med dette (6). 

 



 

 

2.3 Regional nerveblokk ved hoftebrudd 

Eldre og svake pasienter med hoftebrudd kan oppleve bivirkninger og store utfordringer ved 

behandling med systemiske opiater pga. aldersrelaterte fysiologiske endringer. Det har derfor 

vært en økende interesse for regional nerveblokk som et bedre alternativ  (7). En nylig 

oppsummeringsartikkel fra Cochrane konkluderte med at ulike regionale nerveblokk-

teknikker kan redusere bevegelsesutløst smerte 30 min etter gitt blokk (8). For eksempel kan 

femoralnerveblokk gi rask og spesifikt redusert smerte ved hoftebrudd samt redusere bruk av 

opiater og medikamenter mot gjennombruddssmerter (2). I tillegg er det voksende evidens for 

at nerveblokk kan redusere insidens av delir (2), forkorte sykehusoppholdet (9) og redusere 

dødelighet (10). Dette samtidig med å være enkelt å administrere både i akuttmottaket og pre-

hospitalt (11-14). 

2.3.1 Redusert smerte og redusert opiat-bruk 

Det er et voksende antall studier som nå indikerer bedre smertelindring ved nerveblokk kontra 

systemiske analgetika ved hoftebrudd basert på ulike smerte-skalaer (12, 15-17). En 

systematisk oppsummeringsartikkel fra 2011 mente at en rekke ulike nerveblokk-teknikker, 

deriblant FIC, hadde signifikant bedre smertelindrende effekt enn både ingen blokk og 

standardregime (15). I tillegg synes nerveblokk å kunne redusere bruken av opiater etter 

hoftebrudd samt redusere opiat-relaterte bivirkninger og overdoser (2). 

2.3.2 Mindre bevegelsesrelaterte smerter 

Bruk av nerveblokk kan øke evnen til hoftefleksjon og for en bedre sitteposisjon (18). I tillegg 

kan nerveblokk redusere bevegelsesrelaterte smerter under forberedelse til spinalanestesi (17, 

19, 20). 

2.3.3 Mindre delir? 

Det er et økende antall primærstudier som viser statistisk signifikant lavere insidens av delir 

ved bruk av nerveblokk kontra opiater (2), spesielt fascia iliaca bokade (FIC) (21). En nylig 

oppsummeringsartikkel fra Cochrane konkluderer likevel med at evidensen hittil ikke er god 

nok (8). Nye randomiserte kontrollerte studier er derimot startet opp for å hjelpe til med å 

avklare dette spørsmålet (22). 
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2.3.4 Kortere sykehusopphold 

Bruk av nerveblokk kan forkorte sykehusoppholdet for pasienter med hoftebrudd (9, 10). En 

studie har vist en reduksjon på 5 dager for pasienter som fikk nerveblokk (10). Bruk av 

nerveblokk kan også akselerere rehabiliteringen. Både gåavstand 3 dager etter og mobiliteten 

6 uker etter operasjon, var bedret for pasienter som fikk nerveblokk i forhold til pasienter som 

fikk standard smertelindrende regime (9). Et annet studie viste at 18,2 % av pasienter som 

fikk nerveblokk i tillegg til standard behandling ble skrevet ut til eget hjem, i motsetning til 

3,1 % blant pasienter som kun fikk standard behandling (23). 

2.3.5 Redusert mortalitet og morbiditet 

Noen studier har indikert 6-9 % reduksjon i mortalitet blant pasienter med hoftebrudd som 

fikk nerveblokade kontra ikke nerveblokade (10, 24). Likevel finner man ikke denne 

sammenhengen når resultatene slås sammen i en systematisk oversikt (15). Hva gjelder 

morbiditet er det nå ifølge siste oversiktsartikkel fra Cochrane moderat evidens for redusert 

insidens av lungebetennelse hos pasienter som får nerveblokk (8). Derimot er det per nå ikke 

god nok evidens for å si noe om andre sykdomstilstander (15), selv om enkeltstudier indikerer 

at nerveblokk reduserer bl.a. svimmelhet og kvalme samt grad av sedering 180 min etter 

injeksjon, i alle fall i forhold til intramuskulær morfin (25). 

2.3.6 Pasienttilfredshet 

Hittil finnes det kun en liten studie som adresserer pasienttilfredshet ved nerveblokk Denne 

studien indikerte at 100 % av hoftebruddpasientene som fikk nerveblokk ville valgt samme 

behandling igjen, dette i motsetning til kun 25 % blant pasientene som fikk intravenøs 

fentanyl (19). 

 

 

 

 



 

 

2.4 Fascia iliaca blokk 

FIC er en relativt ny nerveblokk-teknikk, hvor lokalbedøvelsen injiseres dypt ned i fascia 

iliacus, lateralt for arteria femoralis og inferiort til ligamentum inguinale. Denne teknikken 

virker raskt, er sikker og enkel, og har derfor blitt populær i blant annet i perioperativ 

behandling av hoftebrudd de siste tiårene (2). I tillegg har FIC sammenlignbar effekt med 

tidligere teknikker, slik som ”3-in-1” femoralnerveblokk (26), samt lik eller bedre effekt 

sammenlignet med andre smertelindrende regimer ved akutt smerte (27). Både en 

oppsummeringsartikkel fra Cochrane (28) og andre evidens-baserte retningslinjer (29, 30) 

beskriver ultralyd-veiledning ved FIC som beste og sikreste metode. Ultralyd-veiledning øker 

sannsynligheten for korrekt blokkering anteriort, medialt og lateralt, er raskere, og reduserer 

sannsynligheten for bl.a. systemisk forgiftning og blodkar-rupturer (31, 32). Økende evidens 

tilsier at ropivacaine er den foretrukne lokalbedøvelsen ved FIC (2). En av de største 

fordelene med FIC er at ikke-spesialister, slik som ambulansepersonell og sykepleiere, uten 

problemer kan administrere FIC på skadestedet (14) eller under triagering (11). En rekke 

studier viser høy grad av sikkerhet ved FIC gitt av ulike grupper av personell, fra turnusleger 

til erfarne spesialister (12, 13). FIC kan derfor foretrekkes på grunnlag av effekt, sikkerhet, 

tidsbesparelse og personell-tilgjengelighet. 

2.5 Oppsummering 

Nerveblokk, spesielt FIC, bør integreres rutinemessig i allerede eksisterende multimodal 

behandling av akutte smerter ved hoftebrudd. Det finnes nå evidens for at FIC kan redusere 

akutt smerte, mengde opiater, insidens av delir, mortalitet, morbiditet, samt øke funksjon og 

livskvalitet. Kunnskapsgrunnlaget er så langt preget av svake data, med potensiell bias i 

mange studier. Likevel viser nåværende studier interessante trender og flere større studier er 

igangsatt. Oppsummert kunnskap, slik som UpToDate og BMJ Best Practice, har det med i 

sine anbefalinger, men med forbehold om tilgjengelige ressurser. Det virker å være få 

bivirkninger, noe som i seg selv kan være en god grunn til at FIC bør erstatte smertelindring 

med opioider.  En oppsummering for implementering av FIC er presentert i tabell 3. 

Ultralydveiledning er gullstandard, da man potensielt får bedre blokade og færre mulige 

bivirkninger, som blodkarrupturer og blokade satt intravasalt.  
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Setting FIC kan utføres: 

1. Prehospitalt 

2. Akuttmottak 

3. Perioperativt 

4. Post 

Lokalisasjon / 

injeksjonsteknikk 

Ultralyd-veiledning v/FIC er gullstandard: 

1. Bedre sensorisk blokk 

2. Mindre komplikasjoner 

3. Raskere tid til effekt 

4. Mindre påkrevet dose 

 

Alternative teknikker for FIC: 

1. Anatomiske landemerker 

2. Nervestimulering 

3. ”Loss of resistance” 

Personell Et variert personell kan gi FIC: 

1. Ambulansepersonell 

2. Sykepleiere 

3. Turnusleger 

4. Spesialister 

Type lokal anestesi Ropivacaine er foretrukket: 

1. Lavere insidens av forgiftning vs. bupivacaine 

2. Ikke observert systemisk forgiftning gitt via kateter 
Tabell 3. Hvor, av hvem og hvordan FIC gis (2). 

2.6 Implementeringstrategier 

For kunnskapsgrunnlaget bak implementeringsstrategier ble det søkt på «implementation of 

guidelines» og «implementation strategies» i McMaster plus. Dette gav mange resultater, men 

få som ble vurdert som relevante for vår oppgave. I forelesninger i KLoK har blant annet en 

artikkel av Grol og Grimshaw (2003) blitt nevnt om effektiv implementering. Der påpekes 

viktigheten av å ta implementeringen opp på en ledelsesnivå med tanke på ressurser og 

organisering av et pasientforløp. Deres anbefaling var som følgende: involver de relevante 

profesjonene, lag en modell for implementering som er evidensbasert, gjennomførbart og 

attraktivt, utforsk hovedutfordringene med å gjennomføre forandringen og velg strategier for 

å løse disse (33).  

I en KLoK-forelesning ble ulike implementeringsstrategier rangert etter hvor effektive de var, 

basert på U.S. Department of Veterans Affairs rapport om pasientsikkerhet. Av tiltak relevant 

for vårt implementeringsprosjekt er undervisning rangert som mindre effektivt og styrket 

dokumentasjon av prosedyrer som moderat effektivt. Meget effektive tiltak er blant annet 



 

 

standardisering av utstyr, prosesser og journaler og endringer i enhetens fysiske utforming (til 

en viss grad gjort ved FIC-tralle) (34). Man kan argumentere for at i vårt tilfelle vil innføring 

av FIC-blokade ha bedre dokumentasjon enn dagens praksis (se nedenfor) og at 

standardisering av mottak av hoftebruddspasient er et klart mål. Selv om vi baserer oss på 

undervisning av sykepleiere, som regnes som et mindre effektivt tiltak, gjør man også 

effektive endringer, som endringer i miljøet ved å sette opp FIC-tralle samt standardisering av 

pasientforløpet. Vi anser derfor evidensgrunnlaget for implementeringstiltakene for å være 

gode nok til å gjennomføre prosjektet.  
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Mikrosystemet: Sørlandet sykehus Arendal, 

Akuttmottaket 

Sørlandet sykehus Arendal (SSA), er et av tre sykehus på Sørlandet, som igjen hører til under 

Helse Sør-Øst RHF. Ortopedisk avdeling i Arendal har 7 overleger og 6 personer i 

utdanningsstilling (LIS). Avdelingen dekker det mest av det ortopediske fagfelt, inkludert 

avansert artroskopisk kirurgi, protesekirurgi i hofte og kne, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi, 

barneortopedi og skade/traumekirurgi (35).  

I akuttmottaket jobber egne sykepleiere som veksler mellom å være i mottak og å være på 

skadepoliklinikken og observasjonspost. I tillegg har man LIS1 som er forvakter og som tar 

imot ortopediske pasientene i mottak. 

Hoftebrudd er en del av det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret og telles over hele landet. 

Det ble i Arendal i 2016 utført 165 hoftebruddoperasjoner (36). I perioden mai til august 2017 

registrerte Helsedirektoratet hvor raskt pasienter ble operert på ulike ortopediske avdelinger i 

Norge. SSA opererte i denne perioden 62 pasienter hvorav 91,9 % ble operert innen 24 timer, 

og 98,4 % ble operert innen 48 timer. Dette er langt over landsgjennomsnittet på henholdsvis 

58,9 % og 86,9 % (totalt 2167 pasienter). I perioden 2014-2016 hadde man i Arendal en 30-

dagers overlevelse etter hoftebrudd på 90,2 %, mot 92,3 % på landsbasis (37). 

Man er altså gode på å operere pasientene raskt ved SSA. Neste skritt for å forbedre 

håndteringen av hoftebruddpasienter vil derfor være å sørge for rask og effektiv 

smertelindring av disse.  

3.2 Dagens praksis ved hoftebrudd 

Informasjon om dagens praksis ble innhentet ved telefonintervju med lege i spesialisering 3 

ved SSA, Ted Patrick Lundgren. Det foreligger i dag ingen skriftlig prosedyre for hva som 

skal gjøres ved hoftebrudd ved SSA i prosedyredatabasen EQweb. Dagens praksis videreføres 

derfor ved muntlig-praktisk opplæring av nyansatte. Pasienter blir i dag tatt imot av 

triagesykepleier og LIS1 på kirurgisk avdeling, som tilser pasienten, gjør en klinisk 



 

 

undersøkelse og bestiller røntgen ved klinisk mistanke om brudd. Pasienten smertelindres 

med Oxynorm intravenøst til smertefrihet. Hvor stor dose som må til er sterkt individuelt, 

men 5-15 mg i.v. er et vanlig intervall. Man må derfor titrere seg frem, noe som både kan 

være utfordrende og ta tid. Det finnes ikke data for hvor lang tid det tar i snitt før pasienten får 

smertestillende i dag, noe som selvsagt i stor grad vil påvirkes av hvor mye annet som skjer 

samtidig i mottak. Etter at pasienten er smertelindret og røntgenbilde har bekreftet brudd, 

legges pasienten på post og skal deretter opereres innen 24 timer. Før operasjon smertelindres 

pasienten som regel med spinalanestesi. Operasjonen utføres av overlege i samarbeid med 

LIS. Se figur 1 for flyskjema. FIC-blokade kan komme inn idet pasienten tas imot, eventuelt 

etter verifisert hoftebrudd på røntgenbilde ved usikkerhet.   

 
Figur 1: Flytskjema for dagens praksis ved SSA 

 

Lundgren opplyser at FIC-blokade ved hoftebrudd aldri har vært oppe til diskusjon på et 

overordnet plan i avdelingen, men de er kjent med at metoden gjøres på en del andre sykehus 

i Norge.  Han tenker at de største utfordringene med å skulle innføre FIC-blokade er mangel 

på anestesilege og ultralydmaskiner, altså først og fremst et spørsmål om personell og 

økonomi.  

Fiskebeinsdiagram er et verktøy for å kartlegge mulige sammenhenger mellom årsak og 

virkning. I figur 2 har man oppsummert ulike årsaker til hvorfor man ikke har tatt i bruk FIC-

blokade ved SSA.  
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Figur 2: Fiskbeinsdiagram. 

 

3.3 Tiltak 

Vi ønsker å sette inn tiltak der utfordringene nevnt under dagens praksis blir møtt på en god 

måte. Dette er beskrevet i detalj i del 4, men omfatter altså opplæring av sykepleiere og 

eventuelt leger i spesialisering 1 (LIS1) i mottak. Man har teknikker for nerveblokade som 

ikke krever ultralydapparat, og dermed løser man utfordringen med mangel på utstyr. En stor 

utfordring er at det ikke er noen rutine for mottak av pasienter. Se figur 3 for forslag til nytt 

flytskjema for pasient med hoftebrudd. Sykepleier oppretter eget prosedyrenotat, for eksempel 

ved navn «FIC-blokade». Der registreres også smerteskala og tidspunkt for blokaden.  



 

 

 

Figur 3: Nytt flytskjema 

 

Ved å lage klare rutiner for mottak av pasient, særlig i samarbeid med sykepleiere i 

akuttmottaket, vil man kunne implementere nerveblokade og samtidig sørge for at 

hoftebruddspasientene får raskere smertelindring enn i dag. Forslag til prosedyre for selve 

FIC-blokaden, basert på prosedyre brukt ved Akershus universitetssykehus (Ahus), er vedlagt 

(vedlegg 1). Lett tilgang på utstyr er nødvendig for at dette prosjektet er gjennomførbart i en 

hektisk hverdag på akuttmottaket. Dette kan løses ved å ha nødvendig materiale lett 

tilgjengelig i tralle på mottaket. Innholdet av denne er beskrevet i detalj under del 4.   

3.4 Kvalitetsindikatorer 

Noe av det viktigste ved møtet mellom pasient og lege er at de helsetjenestene og 

undersøkelsene som utføres er av god kvalitet og kunnskapsmessig forankret. Fra pasientens 

perspektiv er dette helt avgjørende for å føle seg trygg, få riktig diagnose og optimal 

behandling. For legen er det også viktig å vite at de vurderingene og tiltakene man gjør er 

kunnskapsbaserte og oppdaterte. Sett med samfunnets øyne er det viktig at de tiltakene det 

bevilges penger til er virkningsfulle, koordinerte, rettferdig fordelt og basert på et fornuftig 

ressursbruk (38). For å sikre et helsevesen som yter helsetjenester med så god kvalitet som 

mulig ønsker man derfor å kontinuerlig drive med kvalitetsforbedring.  
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3.4.1 Definisjon 

Det er vanskelig å måle kvalitet i helsetjenesten direkte, men man kan få et estimat ved hjelp 

av kvalitetsindikatorer. Med kvalitetsindikator menes en parameter som er målbar og som 

representerer kvaliteten på det man ønsker å måle, som også er sensitiv for endring (39). Et 

eksempel på kvalitetsindikator er måling av HbA1c hos pasienter med diabetes, da denne 

parameteren forteller oss om kvaliteten på behandlingen. Ett annet viktig aspekt ved 

kvalitetsindikatorer er at de kan brukes til å måle effekt av endringer i tjenesten og på den 

måten danne grunnlaget for faglig kvalitetsforbedring, sikre styring mot virksom ressursbruk 

og samfunnsmessig kontroll over helsetjenestene.  

3.4.2 Ulike typer kvalitetsindikatorer 

Tradisjonelt sett deler man kvalitetsindikatorer inn i tre grupper basert på hvilke aspekter av 

kvalitet de tar sikte på å måle, strukturindikatorer, prosessindikatorer og resultatindikatorer.  

1. Strukturindikatorer er kvalitetsindikatorer som omhandler struktur og rammer i 

helsevesenet, og som tar sikte på å fortelle noe helsetjenestens tilgjengelighet i det 

kliniske mikrosystemet. Dette kan for eksempel være helsepersonell, kompetanse, 

bildediagnostikk infrastruktur, teknologi eller fasiliteter.  

2. Prossessindikatorer fokuserer på prosessen/ de helsetjenestene som blir utført overfor 

pasienten i ett pasientforløp. Eksempler på dette er diagnostisering, behandling, operasjon, 

osv.  

3. Resultatindikatorer omfatter hvordan det går med pasienten og resultater av 

helsetjenestene. Her finner vi parametere som komplikasjoner, bivirkninger, overlevelse, 

dødelighet og arbeidsuførhet. Noen vil si at dette er den viktigste typen 

kvalitetsindikatorer, ettersom man faktisk kan måle resultatene på hele helsetjenesten. I 

visse tilfeller kan de være enklere å måle enn andre kvalitetsinidikatorer, dette gjelder for 

eksempel død. På den andre siden kan man argumentere for at resultatindikatorene og det 

utfallet man måler egentlig er et resultat av kvaliteten på den behandlingen pasienten har 

fått under oppholdet, som igjen er noe struktur- og prosessindikatorene er indikatorer for. 

 



 

 

3.4.3 Valg av kvalitetsindikator 

I vår oppgave ønsker vi å implementere prosedyren FIC-blokade ved ukompliserte hoftebrudd 

i mikrosystemet akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Arendal. Ved implementering av nye 

prosedyrer er det viktig å bruke kvalitetsindikatorer for å si noe om kvaliteten og effekten av 

de nye prosedyrene, slik at man kan drive med kvalitetsfremmende arbeid. I vårt prosjekt har 

vi valgt flere mulige kvalitetsindikatorer:  

Prosedyrekoder: Vi ønsker å se på andelen som faktisk får FIC-blokade i forhold til 

konservativ smertebehandling. Ettersom det er en egen prosedyrekode for FIC-blokade 

(WDAP77 Femoralisblokade), kan man ved å se på epikrisene til de pasientene som har vært 

innlagt for hoftebrudd få oversikt over hvor mange som får denne typen smertelindring. Vi 

regner med at sykehuset vil være motiverte for å registrerer dette ettersom de får økonomisk 

tilskudd basert på hvilke prosedyrekoder de registrerer. For å unngå muligheten for at 

femoralisblokade er satt i andre sammenhenger enn ved hoftebrudd, bør man kun telle 

prosedyrekoder der diagnosekoden for hoftebrudd (S72.0 Brudd i lårhals og S72.1 

Pertrokantært brudd samt S72.2 Subtrokantært brudd) er tilstede. Å telle prosedyre- og 

diagnosekoder er en prosessindikator. Den er enkel å måle, nyttig og gjennomførbar. 

Tellingen kan gjøres ved gjennomgang av journaler på pasienter skrevet ut fra Ortopedisk 

avdeling.  

Tid til smertelindring. Vi ønsker også å se på tid til smertelindring. Dette er en 

prosessindikatorer, da den har å gjøre med pasientforløpet. Indikatoren er relevant og gyldig 

fordi det er et mål på kvalitet i seg selv at pasientene raskt får smertelindring. Vi tenker at 

dette er vil være en indikator som vil være relativt enkel å måle da all administrering av 

medisiner blir journalført i kurven. Her har vi satt oss som mål at alle pasienter som egner seg 

for FIC-blokade skal få dette så raskt som mulig og senest i løpet av en time etter ankomst til 

akuttmottaket. Tidspunkt for administrering av medisinen føres også på kurven. Tellingen av 

disse kan også gjøres ved journalgjennomgang, tilsvarende som prosedyrekode.  

Smerte. Den siste kvalitetsindikatoren vi planlegger å måle er pasientens subjektive 

smerteopplevelse preoperativt etter FIC-behandling. Dette faller da innunder gruppen 

resultatindikatorer ettersom vi måler resultatet for pasienten. For å kartlegge smerteopplevelse 

planlegger vi å bruke Numeric Rating Scale (NRS), med en skala fra 1 til 10, som allerede er 

et velkjent skåringsverktøy i helsevesenet. Vi tenker at dette kan registreres i sykepleiers notat 
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fra mottaket, med før- og etterverdier. Siden målet er at sykepleier skal sette blokaden vil 

dette være naturlig. Smerte er ikke noe vi objektivt kan måle, det vil derfor være et mål at 

pasientens subjektive smerte reduseres. Pålitelighet vil selvfølgelig være avhengig av 

pasientens opplevelse av smerte og evne til å beskrive denne, noe som kan være vanskelig ved 

for eksempel demens. Den anses som relevant og målbar som indikasjon på kvaliteten av 

smertebehandlingen, gitt at pasienten har evne til å uttrykke seg om dette.  

Delir? Selv om delir er et ønsket resultat av denne behandlingen, har vi valgt å ikke bruke 

dette som en kvalitetsindikator. Det er flere grunner til dette. For det første er ikke litteraturen 

klar på dette punktet enda, men kommende studier vil kanskje gi oss svar på om FIC-blokade 

faktisk reduserer delir. For det andre er delir en tilstand som kan være vanskelig å 

diagnostisere, og det er lett for at særlig hypoaktive delir overses. Delir er derfor per nå ikke 

en pålitelig kvalitetsindikator. 

 



 

 

4 Prosess, ledelse og organisering   

4.1 Ledelse, organisering og prosjektdeltagere 

Vi vil opprette en prosjektgruppe bestående av leder for akuttmottaket, mottakssykepleier, en 

representant for mottaksleger (fortrinnsvis ortoped), og en anestesilege. Prosjektet vil således 

være forankret både i ledelsen, i ulike faggrupper og hos prosjektdeltagerne. Vi ønsker på 

denne måten å unngå at tiltaket oppleves som enda et krav som kommer ovenfra. Videre er 

det en fordel med en bredt sammensatt prosjektgruppe, siden tiltaket krever samarbeid 

mellom ulike faggrupper. 

Prosjektdeltagerne inkluderer mottakssykepleiere som skal sette nerveblokaden og foreta 

smertevurdering samt anestesilegene som står for opplæring i prosedyren.  

4.2 Gjennomføring av prosjektet 

Vi vil anvende metoden for kvalitetsforbedring som er utviklet av Langley & Nolan (40). 

Modellen består av to ulike faser. I den første fase er sentrale spørsmål hva en ønsker å oppnå 

med prosjektet, hvordan vi kan vite at endringen er en forbedring og hvilke tiltak vi skal 

igangsette for å oppnå forbedring. Den siste fasen struktureres i en forbedringssirkel som ofte 

kalles "Demings sirkel", "PDSA-sirkel" eller "PUKK-sirkel". Syklusen deler prosjektet i fire 

faser: planlegge, utføre, kontrollere, korrigere (figur 4).  

 

 Figur 4: PUKK/PDSA-sirkel 
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4.2.1 PUKK 

De fire fasene er (41): 

1. Planlegge. Å planlegge en endring innebærer å kartlegge situasjonen slik den er nå, 

sette mål man vil nå og bestemme hvilke tiltak som trengs for å nå målene. Det hører med 

å sikre at deltakerne har kunnskap og de ressursene som trengs tilgjengelig.  

2. Utføre. Innebærer å utføre tiltakene på en liten testgruppe eller hele gruppen. 

3. Kontrollere. Innebærer å innhente data og analysere resultatene i forhold til de 

målene en har satt. 

4. Korrigere. Innebærer å vurdere prosessen i lys av evalueringen i steg 3. Dersom man 

har oppnådd målsetningen, implementerer man tiltakene som en del av daglig drift. I 

motsatt tilfelle må en korrigere planen eller justere målene. 

4.2.2 Planlegge 

Som tidligere nevnt i oppgaven finnes det i dag ingen skriftlig prosedyre for hvordan en 

pasient med hoftebrudd skal bli håndtert i akuttmottaket ved Arendal sykehus. Dagens praksis 

når det gjelder smertelindring er intravenøs administrasjon av Oxynorm inntil smertefrihet. 

Bruk av nerveblokade har aldri vært oppe til diskusjon på overordnet plan ved Arendal 

sykehus. 

Hovedmålet med kvalitetsforbedringsprosjektet er at alle pasienter med hoftebrudd skal få 

smertelindrende nerveblokade innen 1 time etter mottak på Arendal sykehus. Delmål for 

prosjektet er: 

Fase 1: 80 % av pasienter med hoftebrudd har fått nerveblokade innen 1 time 

Fase 2: 90 % av pasienter med hoftebrudd har fått nerveblokade innen 1 time 

Dette måles ved å registrere andel pasienter med hoftebrudd som mottar nerveblokade og når 

nerveblokade er satt. Hovedpoenget med nerveblokaden er rask smertelindring for pasienten. 

Dette vil vi måle ved at pasienten skåres på smerteskala. Det vil være ønskelig med jevnlig 

uthenting av data, for eksempel en gang per uke. Tallene kan man sette opp i akuttmottaket 

som en resultattavle, se eksempel i figur 5 



 

 

 

Figur 5. Eksempel på resultattavle.  

 

4.2.3 Utføre  

For å oppnå målet om at nerveblokade skal bli satt innen 1 time, tenker vi at personalet som 

setter nerveblokaden bør være lett tilgjengelig i mottak. Vi planlegger derfor at 

mottakssykepleiere læres opp og utfører nerveblokaden. Dette vil som regel være en ganske 

stabil gruppe, i forhold til turnusleger som byttes ut hvert halvår, med gode rutiner på å lære 

opp hverandre.  At nerveblokade er gitt anføres i journal med klokkeslett på samme sted som 

administrerte medikamenter noteres. Mottakssykepleier er også tiltenkt oppgaven med skåre 

pasienten på smerteskala. Man tenker på å ha et eget prosedyrenotat for FIC-blokade der 

smerteskala før og etter blokade føres inn, men dersom man i fase 1 ser at dette blir for 

vanskelig kan dette føres inn i sykepleiers vanlige journalnotat i mottak. 

For å gjøre det praktisk enklere for personalet som skal sette blokaden er det viktig at riktig 

utstyr er lett tilgjengelig.  I den forbindelse vil vi hente inspirasjon fra Ahus, der de har en 

egen FCF-tralle (meddelelse, veileder Rune Jakobsen).  
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Innhold på trallen 

 Bupivacain 2,5 mg/ml 0,25 % uten adrenalin 

 Sterilt saltvann 

 Butt nål 

 20 ml sprøyter 

 Opptrekkskanyler 

 Klorhexidin 

 Tupfere 

 Tape 

 Sterile hansker 

I tillegg kan man ha annet utstyr tilgjengelig som hoftebruddspasienter trenger, slik som utstyr 

for innlegging av urinkatetere (se vedlegg 1). Eventuelt kan FIC-utstyret ha en egen hylle i 

allerede eksisterende traller der nevnte utstyr finnes.  

Ved innføring av et nytt tiltak er det ofte lurt å starte med en småskala pilotutprøving. 

Prosjektet inndeles derfor i to faser. Første fase vil være en pilot der en mindre gruppe 

mottakssykepleiere utfører nerveblokade. Størrelsen på gruppen bør fastsettes etter målet for 

fase 1 i samarbeid med leder av akuttmottaket. I fase 2 skjer utrulling av prosjektet der alle 

mottakssykepleiere skal utføre nerveblokade.  

Anestesilegene er faggruppen med størst kompetanse innen utførelse av nerveblokade. Vi ser 

derfor for oss at anestesileger bør stå for opplæring av mottakssykepleier i hvordan de setter 

nerveblokade, hvilke komplikasjoner som kan oppstå og hvordan de skal takle disse (f.eks. 

allergiberedskap, hvem de skal kontakte). Det vil være naturlig at anestesilegen i 

prosjektgruppen har hovedansvar for utforming av opplæringen.  

Fremdriftsplan  

Vi setter først av to uker der prosjektgruppen planlegger hvordan prosjektet skal utføres, 

deriblant ordner praktiske detaljer slik som utstyr og smerteskjema til FCF-tralle. Deretter 

følger to uker med opplæring av deltakerne i fase 1 (pilot) og informasjon. En kan f.eks. 



 

 

informere om prosjektet på morgenmøtet til involverte legespesialiteter og på møte for 

personalet i akuttmottaket.  

Hver fase der tiltaket utføres vil være på tre måneder. Som tidligere nevnt ble det mellom mai 

og august 2017 utført 62 hoftebruddsoperasjoner ved Arendal sykehus (2016: totalt 165 

hoftebruddsoperasjoner). For å få testet tiltaket på et tilstrekkelig pasientvolum før innføring i 

praksis, ser vi derfor for oss at 3 måneder er nødvendig. Etter hver fase vil det være en to 

ukers-periode til kontroll av måloppnåelse, identifikasjon av hindringer og korrigering. To 

uker settes av til opplæring av resten av mottakssykepleierne før fase 2. Se figur 6.  

    

 

Figur 6: Fremdriftsplan 

4.2.4 Kontrollere  

Vi ser for oss at prosjektgruppen blir enig om at to av gruppemedlemmene er ansvarlig for 

gjennomgang av journaler for å sjekke måloppnåelse etter hver fase. Det betyr at man 

registrerer andel pasienter med hoftebrudd som har mottatt nerveblokade, tid til nerveblokade 

og skår på smerteskala. Det kan arrangeres et evalueringsmøte med prosjektdeltagere og 

prosjektgruppen etter hver fase, der en i fellesskap går gjennom utfordringer. Er det mangel 

på kunnskap, veiledning, utstyr, eller en forglemmelse m.m. som er problemet? Ved å ha 
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medlemmer i prosjektgruppen som er en del av mikrosystemet der tiltaket utføres vil 

tilbakemeldingene de får fra deltagere underveis også være verdifulle for evalueringen.  

4.2.5 Korrigere 

Avhengig av tilbakemeldingene under kontrollen og om målet etter fase 1 er oppnådd, må 

prosjektdeltagerne vurdere om de vil følge den opprinnelige planen og gå videre til fase 2. 

Dersom målet ikke nås må gruppen vurdere om de vil gå videre til fase 2 med korrigeringer, 

eller starte en ny PUKK-sirkel før man starter med opplæring av ytterligere personale. 

Korrigeringer kan f.eks. være å justere på delmål, på opplæringen av prosjektdeltakere, på 

tilgang til utstyr m.m.  

4.3 Utfordringer, motstand og håndtering av disse 

4.3.1 Ansvar 

En av hovedutfordringene med kvalitetsforbedringsprosjektet er som nevnt å nå målsettingen 

om at nerveblokade skal bli satt innen 1 time. Vi tenker derfor at en god løsning er å lære opp 

sykepleiere som har akuttmottaket som fast arbeidssted og som raskt tilser pasienten.  

Å gi sykepleiere ansvar for en oppgave som tradisjonelt utføres av leger kan naturligvis skape 

motstand fra flere hold. Det er tradisjonelt anestesileger som setter nerveblokader, og det er 

spesielt fra denne faggruppen vi forventer størst motstand. I tillegg til legene som kan føle at 

sykepleierne overtar deres oppgaver, kan en møte motstand fra sykepleierne som ikke ønsker 

konflikt med legene. Det er derfor være viktig å adressere denne utfordringen allerede i 

startfasen av prosjektet.  

Et viktig tiltak er å skape en forankring av prosjektet hos legene. Derfor bør både en 

anestesilege og mottakslege inkluderes i prosjektgruppen. At anestesilegene involveres i 

opplæringen av sykepleierne kan bidra til at de føler større eierskap til prosjektet - de ønsker 

at det lykkes. Grundig opplæring vil også være nødvendig for at sykepleierne skal føle seg 

trygg på å utføre nerveblokade.  

For at legene skal være enig må de se fordelene ved en slik oppgavefordeling, og være trygg 

på at det ikke medfører stor risiko. På informasjonsmøter bør en fremlegge dokumentasjon for 



 

 

fordeler ved nerveblokade og vise til at det er lav risiko for komplikasjoner. Det overordnede 

målet med rask smertelindring for pasientene må vektlegges. Videre kan en vise til erfaringer 

fra Drammen sykehus der nerveblokade utføres nettopp av sykepleiere som arbeider i 

akuttmottak. Før opplæring av sykepleierne der ble blokade utført av anestesileger. Det kunne 

imidlertid ta opptil to timer før anestesileger var tilgjengelig. Omlegging av rutinene reduserte 

gjennomsnittlig ventetid til nerveblokade fra 134 minutter til 69 minutter (42). Som påpekt 

ved Drammen sykehus var en nøkkel til å skape en slik endring avhengig av "legeledelsens 

velsignelse". Mye av det ble oppnådd ved at akuttmottaket fikk en avdelingssjef som er 

ortoped og så nytten av å utnytte sykepleiernes kompetanse (43).  

4.3.2 Tid 

Sykehushverdagen er ofte hektisk. En ny oppgave kan derfor oppleves som en ekstra 

belastning. Mottakssykepleierne må lære å sette nerveblokade, utføre prosedyren og 

gjennomføre smerteevaluering. Det må være personale som lager klar FCF-traller, og 

anestesileger må bruke tid på opplæring.  

Siden nerveblokade tradisjonelt utføres av anestesileger, kan en argumentere for at 

sykepleierne i det lange løp avlaster anestesilegene. Etter at første gruppe med sykepleiere er 

opplært i fase 1, kan de dessuten bidra i oppfølgingen av neste gruppe sykepleiere som læres 

opp i fase 2. En engasjert prosjektgruppe som er lett tilgjengelig for spørsmål, sørger for 

praktisk tilrettelegging og tar hensyn til tilbakemeldingene de får vil være avgjørende for å 

opprettholde motivasjonen hos sykepleiere som skal utføre tiltaket. For sykepleierne vil det 

kunne gi økt tilfredshet i jobben å få lære nye prosedyrer og utvikle seg faglig.  

4.3.3 Økonomi og ressurser 

Innføring av den nye prosedyren gir et økt forbruk av utstyr og medikamenter brukt til å sette 

nerveblokade. På den annen siden vil opioidforbruket reduseres, noe som vil medføre en 

besparelse. Spesielt under opplæringsfasen kan det være behov for ekstra personalressurser til 

å dekke oppgaver som normalt utføres av prosjektdeltakere. Da hoftebruddspasienten ofte har 

store smerter og det er svært ønskelig å redusere denne, anses tiltaket som nyttig tross økte 

kostnader. Ledelsen må der imot overbevises om dette, og man kan der henvise både til 

litteratur og til erfaringer fra andre sykehus, slik som Drammen og Ahus.  
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4.4 Innarbeiding i daglig drift 

Dersom en når målene for kvalitetsforbedringsprosjektet vil neste steg være innarbeiding i 

daglig drift. Ved avslutning av prosjektet skal det være nok opplært personale til at alle 

pasienter med hoftebrudd får nerveblokade, gitt at det ikke er kontraindikasjoner (se vedlegg 

1). Som nevnt over kan de imidlertid bli behov for korreksjon underveis, og fremdriftsplanen 

kan da utvides med flere PUKK-sirkler inntil målene er nådd.  

4.5 Veien videre 

Når det gjelder veien videre kan det tenkes at utførelse av nerveblokade kan utvides til å 

inkludere LIS 1-leger. Ved Ahus har LIS 1-legene dette som et av sine læringsmål (ifølge 

Rune Jakobsen, ortoped ved Ahus). Sykepleiernes opplæringsprogram kunne inngått som en 

del av LIS 1-opplæringen. Videre vil sykepleierne i mottak da ha god kjennskap til 

prosedyren og kunne bidratt med veiledning av LIS-1 underveis. Et annet tiltak en kunne 

vurdert som et ledd i en mer standardisert behandling av hoftebruddspasienter, er innføring av 

en såkalt "fast track-sløyfe".  Dette er rutine ved blant annet Drammen sykehus der pasienter 

med klare kliniske tegn til hoftebrudd går direkte til observasjonsposten, der mulighetene for 

observasjon er bedre slik at en tidlig kan fange opp f.eks. delirtilstander (43). 



 

 

5 Diskusjon og konklusjon 

Vi har i denne oppgaven diskutert innføring av nerveblokade som smertestillende behandling 

ved hoftebrudd. I litteraturen ser man at dette gir god, rask og effektiv lindring av smerter hos 

pasientene, og at den kan være mer effektiv enn opiater. Det er også indikasjoner for at 

nerveblokade kan redusere forekomst av delir, lengde av sykehusoppholdet, morbiditet og 

mortalitet. Hoftebruddspasienter er en eldre pasientgruppe og man kan også argumentere for 

at det vil være nyttig i seg selv å redusere opiatbruk hos disse. Foretrukne metode er fascia 

iliaca-blokk (FIC-blokade), som kan gjøres blindt eller med ultralyd. 

Ved vårt utvalgte mikrosystem, akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Arendal, er det per i dag 

ingen faste rutiner for håndtering av hoftebruddspasienter. Man har aldri vurdert å innføre 

nerveblokade ved mottak av hoftebruddspasienter, da man anser mangel på anestesipersonale 

og ultralydapparat som et stor hinder. Vår løsning er å lære opp sykepleiere i mottak til å 

utføre FIC-blokade med blind teknikk. Vi ser at man etter hvert også kan gjøre dette som en 

del av LIS1 sin opplæring og utdannelse i mottaket. Kvalitetsindikatorer vi ønsker å bruke er 

registrering av prosedyrekoder for femoralisblokade koblet til diagnosekoder for hoftebrudd, 

tid til smertelindring og måling av pasientens smerteopplevelse ved NRS.   

Gjennomføringen av implementeringsprosjektet gjøres ved å involvere flere ulike 

yrkesgrupper i prosessen. En pilot med opplæring av erfarne mottakssykepleiere utgjør første 

del, som deretter kan utvides til alle sykepleiere i mottak og eventuelt LIS1. Lett 

tilgjengelighet av utstyr på tralle er et praktisk tiltak man vil gjennomføre. I tillegg er det laget 

en prosedyre for FIC-blokade som sykepleier kan forholde seg til. Man implementerer 

prosjektet ved aktiv bruk av PUKK, gjerne i flere runder.  

Vi vurderer prosjektet som gjennomførbart. Selv om det vil kreve mye opplæring i initialfasen 

og man kan møte på motstand både fra ledelse, leger og sykepleiere, mener vi dette er viktig. 

Det er standard ved mottakelse av hoftebruddspasienter på mange sykehus i dag, noe som 

viser at det er gjennomførbart. Erfaring fra andre sykehus tilsier at det er mulig å gjennomføre 

opplæring av sykepleiere, og at det til og med kan være en positiv faktor for denne 

yrkesgruppen å få utvikle sin kompetanse (42, 43). Først og fremst vil pasientene profittere på 

denne behandlingen, da det kan være et problem at mange ikke får smertestilling raskt nok. 
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Ved å innføre denne metoden prioriteres smertebehandling av hoftebruddspasienter, noe som 

bør være et mål i seg selv.  
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Vedlegg 1: Prosedyre for FIC 

Indikasjon: 

Smertelindring ved hoftebrudd. 

Kontraindikasjoner: 

Kjent allergi mot lokalanestesi eller sår/infeksjon på injeksjonssted. 

Prosedyre: 

1. Be pasienten angi NRS.   

2. Legg pasienten med det aktuelle benet 

fult flektert og lett abdusert (15
 

grader), dersom pasientens smerter 

tillater det.  

3. Trekk en linje mellom spina iliaca 

superior anterior og laterale hjørne av 

os pubis. Sett et merke lateralt 1/3 

langs denne linjen, samt og 1 cm 

caudalt.  

4. Palper a.femoralis for å sikre at denne 

ligger medialt for avmerket punkt.  

5. Steriliser området ved innstikkstedet med klorhexidin. legg på steril duk. 

6. Sett butt nål vinkelrett på hud. Gå gjennom to lag med motstand, første er fascia lata 

og andre er fascia iliaca. Aspirer for å sjekke at man ikke står intravasalt.  

7. Sett 40 ml Marcain utblandet i NaCl. Dosering av Marcain er 1 mg/kg, dette tilblandes 

saltvann slik at det til sammen settes et totalvolum på 40 ml. Aspirer for hver 5 ml 

som settes.  

8. Trekk ut nålen og sett på en tupfer.  

9. Observer pasienten den neste halvtimen for å se at det ikke oppstår noen 

komplikasjoner til prosedyren. Kontakt vakthavende anestesilege ved tegn til toksisitet 

(se under).  

10. Etter en time bes pasienten på ny angi NRS. Dokumenter i journal at FIC-blokade er 

gitt, inkludert NRS før og etter.  

 

Symptomer på toksisitet fra lokalanestesi: 

- Metallsmak i munnen 

- Orale eller periorale parestesier 

- Uro, forvirring, døsighet 

- Muskelrykninger, kramper 

- Arytmier 

 

Ved direkte intravasal injeksjon kommer reaksjon umiddelbart ved arteriell injeksjon og etter 

2-3 minutter ved venøs injeksjon. For høy totaldose gir toksisitet etter 10-20 minutter.  

 

Prosedyren er inspirert av prosedyren for FIC-blokade ved Akershus Universitetssykehus. 



 

 

 

 

Utstyr som skal være på hoftebruddstrallen 

Utstyr til fascia iliaca compartment-blokade:  

- Klorhexidin og tupfere til vask 

- Steril duk 

- Sterile hansker i flere størrelser 

- Bupivacain (Marcain) 2,5 mg/ml (uten adrenalin) 

- Sterilt saltvann til iv bruk 

- 20 ml sprøyter 

- Butt nål (Plexufix 24 G) 

- To opptrekkskanyler 

- Tape m/tupfer til å dekke over etter innstikk 

-  

Utstyr til kateterisering:  

- Klorhexidin til vask før kateterisering 

- Xylokain gel  

- Vaskesett med hullduk og tupfere 

- Kateter 

- 10 ml sprøyte til å blåse opp kateteret 

- Urinposer 

- NaCl til å skylle gjennom kateteret 

 


