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Sammendrag 

Årlig forekommer det rundt 10 000 hoftebrudd i Norge. Økt og tidlig mobilisering av 

hoftebruddspasienter etter operasjonen reduserer mortalitet og øker funksjonsevne. Nasjonale 

retningslinjer sier at pasienten bør mobiliseres opp første postoperative dag og bør ha daglig 

fysioterapi/mobilisering. Ved Ullevål sykehus er omsorgen for disse pasientene organisert 

slik at de får tverrfaglig behandling med ortogeriatrisk visitt. Pasientene mobiliseres minst to 

ganger daglig, og det er fysioterapeutene som har hovedansvaret for mobiliseringen. Vi 

ønsker blant annet å innføre følgende tiltak for å øke fokus på mobilisering: øke mobilisering 

til tre ganger daglig, sørge for progredierende mobilisering, innføre daglig CAS-måling og 

innføre et eget «mobiliseringsark» i pasientens mappe.  

 

Forskning viser at tidlig mobilisering er viktig for å bedre funksjonsnivået etter kirurgisk 

behandling av lårhalsbrudd. Det er utilstrekkelig evidens for mobiliseringsfrekvens og -

metode. Det er heller ikke entydige svar for om tidlig mobilisering bidrar til lavere mortalitet. 

Et kanadisk kvalitetsforbedringsprosjekt for mobilisering av eldre pasienter på sykehus 

(MOVE), brukte en mobiliseringfrekvens og -metode som samsvarer godt med gjeldende 

retningslinjer på Ullevål sykehus. Dette prosjektet innførte daglig kartlegging av pasientenes 

mobilitet, som passer godt med vår intervensjon; en sjekkliste som scores daglig.  

 

Kvalitetsindikatorer vil være viktige både for den løpende og avsluttende evaluering av et 

kvalitetsforbedringsprosjekt. En prosessindikator som registrerer den daglige mobiliseringen 

samt resultatindikatorer som synliggjør effekten av vårt prosjekt på graden av mobilisering 

og endringer i pasientens funksjonsgjenvinning vil være nyttige verktøy. Vi har valgt å bruke 

statistikk over bruken av CAS-skjema som prosessindikator, og endring i CAS-skår, ADL og 

TUG som resultatindikatorer for vårt prosjekt. 

 

Arbeidet med kvalitetsforbedringsprosjektet er strukturert etter PDSA-/PUKK-modellen. 

Planleggingsfasen har hatt fokus på innhenting av oppdatert kunnskap, kartlegging av 

gjeldende praksis og synliggjøring av målsettinger for prosjektet som vil være sentrale 

faktorer for en vellykket utføring og implementering. Det er i tillegg lagt opp til utstrakt 

løpende evaluering og kontroll av prosjektet som også skal sikre motivasjon og engasjement 

for arbeidet i mikrosystemet.  

 



3 

 

Innholdsfortegnelse 

1. Tema og problemstilling................................................................................................................... 1 

Tema ................................................................................................................................................... 1 

Problemstilling..................................................................................................................................... 1 

2. Kunnskapsgrunnlag ......................................................................................................................... 4 

Søkestrategi og PICO-spørsmål ......................................................................................................... 4 

Kunnskapsgrunnlag for tidlig mobilisering etter hoftebrudd ............................................................... 5 
Resultater ....................................................................................................................................... 5 
Kliniske oppslagsverk ..................................................................................................................... 5 
Kunnskapsbaserte retningslinjer .................................................................................................... 5 
Oppsummert forskning ................................................................................................................... 6 
Enkeltstudier ................................................................................................................................... 6 
Oppsummering av kunnskapsgrunnlag .......................................................................................... 6 

Kunnskapsgrunnlag for kvalitetsforbedringsintervensjonen ............................................................... 7 
Utilstrekkelig evidens rundt mobiliseringsfrekvens og -metode ..................................................... 7 
MOVE-studiene .............................................................................................................................. 7 
Metoden i MOVE-studiene ............................................................................................................. 8 
Resultatene fra MOVE-studiene ..................................................................................................... 8 
Overførbarhet av MOVE-studiene til vårt prosjekt ......................................................................... 8 
Forventet effekt ............................................................................................................................... 9 

3. Dagens praksis, tiltak og indikator ............................................................................................... 11 

Dagens praksis ................................................................................................................................. 11 

Tiltak ................................................................................................................................................. 12 
Lage et «mobiliserings-ark» i pasientmappen .............................................................................. 12 
Progredierende mobilisering etter mobilitetsnivå ......................................................................... 13 
Mobilisering tre ganger daglig og første postoperative dag ......................................................... 13 
Informasjonsbrev til pasienter ...................................................................................................... 13 
Internundervisning ........................................................................................................................ 13 

Kvalitetsindikatorer ........................................................................................................................... 13 
Prosessindikator ........................................................................................................................... 14 
Resultatindikatorer ........................................................................................................................ 14 

4. Prosess, ledelse og organisering .................................................................................................. 16 

Kvalitetsforbedringsverktøy .............................................................................................................. 16 
Planlegging ................................................................................................................................... 16 
Utføring/ implementering: ............................................................................................................. 18 
Kontrollere .................................................................................................................................... 19 
Korrigere ....................................................................................................................................... 19 

Organisering og ledelse .................................................................................................................... 20 

Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring ................................................................................... 20 

Innarbeidelse av forandringer i daglig drift ....................................................................................... 21 

5. Diskusjon/konklusjon ..................................................................................................................... 22 

Bør prosjektet gjennomføres? .......................................................................................................... 22 



 

Appendix 1: En kritisk vurdering av resultatene fra den første MOVE-studien. ............................... 26 
Kvalitetsindikator .......................................................................................................................... 26 
Resultater ..................................................................................................................................... 26 
Svakheter i resultatene ................................................................................................................. 27 
Effekten av intervensjonen målt vha median antall pasienter ute av sengen .............................. 27 
Statistisk prosesskontroll .............................................................................................................. 30 

 

 

  





 

0 

 



 

1 

1. Tema og problemstilling 

Tema 

Hoftebrudd er en fellesbetegnelse for alle brudd i øvre ende av lårbenet. Lårhalsbrudd, 

pertrokantære og subtrokantære brudd (1). Årlig forekommer det rundt 10 000 hoftebrudd i 

Norge, og det er anslått at rundt halvparten av disse er lårhalsbrudd (2). Pasienter med 

hoftebrudd har en gjennomsnittsalder på 80 år, og mange har i tillegg andre sykdommer som 

medfører økt risiko for død i forbindelse med operasjonen. I tillegg så 75% av de rammede er 

kvinner (3). Eldre pasienter har svakere beinstruktur og har større sannsynlighet for å falle på 

grunn av dårligere balanse, bivirkninger av medisiner og vanskeligheter med å manøvrere seg 

rundt miljøfarer. Klinikere innen mange felt er involvert i å ta vare på pasienter med hoftebrudd 

og bør være kjent med den grunnleggende vurderingen og håndteringen av disse skadene. 

 

Risikofaktorer for lårhalsbrudd er økt falltendens og osteoporose. Andre viktige risikofaktorer 

er inaktivitet, kortikosteroider, tidlig menopause, røyking og genetisk sårbarhet. Vi lever stadig 

lenger, og andelen over 70 år i befolkningen øker.  På grunn av den demografiske utviklingen 

med den forventede eldrebølgen vil vi se en økning i antall brudd totalt sett (4).  

 

Problemstilling 

Hoftebrudd øker risikoen for alvorlig sykelighet og død betydelig hos eldre pasienter (5, 6). 

Disse risikoene er spesielt høye blant sykehjemsbeboere, spesielt menn, pasienter over 90 år, 

de med kognitiv svikt og andre komorbiditeter, personer som behandles ikke-operativt, og de 

som ikke kan ambulere selvstendig (4-6). Omtrent halvparten av pasientene klarer ikke å 

gjenvinne sin evne til å leve selvstendig (7). Over hele verden forventes det totale antallet 

hoftebrudd å overstige 6 millioner innen 2050 (8). Ett-års mortalitet til alle 

hoftebruddpasientene i nasjonalt hoftebruddregisteret er omtrent 25%, og 5-års mortalitet er 

omtrent 60%. Det er derfor viktig at denne pasientgruppen får den oppmerksomheten den 

fortjener, slik at antall komplikasjoner, sykelighet og dødelighet reduseres til et minimum (9).  

 

Vi valgte dette tema fordi det er en stor pasientpopulasjon og en vanlig problemstilling blant 

eldre, konsekvensene av sen mobilisering kan være store blant annet økt mortalitet. I tillegg 

bestemte vi oss for å velge dette temaet på grunn av personlige erfaringer, da to i vår gruppe 

har jobbet på ortopedisk sengepost på sykehus og sett at pasienter ikke mobiliseres godt nok 
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etter operasjon. Det finnes også et omfattende litteraturgrunnlag. I kvalitetsforbedringsarbeidet 

har vi hatt kontakt med en professor i geriatri for å spørre etter faktorer i helsevesenet som 

bidrar til å hindre/forsinke mobilisering.  Han ga oss fire forskjellige faktorer, hvor det viktigste 

manglende fokus på mobilisering fra personalet. 

 

Eldre pasienter operert for hoftebrudd bør få en god og veldokumentert kartlegging og 

behandling slik at de raskt kommer tilbake til best mulig daglig funksjon. I denne oppgaven 

skal vi fokusere på tiltaksfasen postoperativt. Tidlig mobilisering postoperativt er viktig, og 

den viktigste faktoren som man kan påvirke. Det viktigste er at man fortsetter å mobilisere til 

gangfunksjon er oppnådd. Tidlig mobilisering reduserer mortalitet og øker funksjonsevne. 

Norske retningslinjer for rehabilitering i postoperativt fase etter hoftebrudd  i 

spesialisthelsetjenesten består overordnet av tett kommunikasjon med sykepleier og lege om 

smertelindring er forutsetningen for tidlig mobilisering og trening, kartlegge smerte i aktivitet 

og hvile med NRS-skala, kartlegge daglig endring i funksjon ved bruk av sjekklister, forebygge 

fall under innleggelsen, ingen restriksjoner i forhold til vektbæring og bevegelighet, pasienten 

bør mobiliseres opp første postoperative dag og pasienter bør ha daglig 

fysioterapi/mobilisering (gjelder også pasienter med kognitiv svikt) (10). 

 

I tillegg har vi vært i kontakt med leder for hoftebruddsbehandlingen ved Ullevål sykehus som 

stiller seg positiv til prosjektet vårt. Ullevål sykehus opererer mellom 250 og 300 

hoftebruddpasienter i året, og alle som blir opererte er kandidater for tidlig mobilisering. 

Ortopedisk Avdeling på Ullevål har allerede en prosedyre for tidlig mobilisering av 

hoftebruddspasienter. Solberg opplyser at det i praksis er varierende bruk av eksisterende 

prosedyre. De tilstreber at alle skal opp to til tre ganger per dag postoperativt men alle får nok 

ikke tre ganger. Mobiliseringskår (CAS-skår) registreres nå første postoperative dag. Vi vil 

bygge videre på den eksisterende prosedyren og foreslår følgende overordnede endringer: 

 Det kan implementeres for eksempel ved at sykepleier også kan mobilisere på 

dagvakten slik at mobiliseringen økes til tre ganger daglig. Solberg var positiv til at 

mobilisering integreres mer i visitten og previsitten; dette skal egentlig tas opp på 

visitten, men blir ofte ikke gjort i praksis. 

 Det trengs også økt fokus på progredierende mobilisering. 

 Registrere mobilisering på A4-ark, som kan ligge i pasientens mappe. CAS-skår bør 

registreres alle dager.  
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I denne oppgaven vil vi beskrive forslaget til ny prosedyre nærmere, forklare hvordan den skal 

implementeres og på hvilket kunnskapsgrunnlag. I tillegg vil vi diskutere hva som vil være 

aktuelle utfordringer i løpet av prosessen. 
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2.Kunnskapsgrunnlag 

Søkestrategi og PICO-spørsmål 

For å finne relevant litteratur til vårt kvalitetsforbedringsprosjekt utarbeidet vi et PICO-

spørsmål og gjorde et bredt litteratursøk. Søkene som ble gjort i september 2020, ble foretatt i 

McMaster Plus, Pubmed og Google Scholar. Det ble identifisert flere kliniske oppslagsverk, 

retningslinjer, systematiske oversikter og enkeltstudier. Vi prøvde å legge mest vekt på treff 

høyt oppe i kunnskapspyramiden. Søkeord og treff er listet i tabell 1. Vi forsøkte å besvare 

følgende problemstillinger: 

 

I: Vil tidlig mobilisering etter kirurgisk behandling av lårhalsbrudd påvirke funksjon og 

mortalitet? 

 

PICO-spørsmålet vi utarbeidet var følgende: 

 

P: Pasienter med nyoperert lårhalsbrudd. 

I: Tidlig mobilisering 

C: Mangelfull mobilisering / sen mobilisering. 

O: Funksjon, komplikasjonsrate, mortalitet. 

 

Tabell 1 

 Søkeord Mest relevante treff 

McMaster plus 

 
 
 

 

Hip fracture, mortality, 

early mobilisation 

Up to date: Overview of 

geriatric rehabilitation: 

Patient assessment 

 

Best Practice: Hip fracture, 

ongoing care and 

rehabilitation 

Helsebiblioteket Hoftebrudd, mobilisering Rapport fra 

folkehelseinstituttet. 

«tiltak for økt overlevelse 

etter hoftebrudd» 
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PubMed Hip fracture, femur colli 

fracture, in-hospital 

mortality, early 

mobilisation 

Flere relevante artikler. 

Google Scholar 

Søkemotor, søkeord og funn. 

 

 

Kunnskapsgrunnlag for tidlig mobilisering etter 

hoftebrudd 

Resultater 

Det er gjort mange studier på effekten av tidlig mobilisering hos hoftebruddspasienter. Det er 

flere systematiske oversikter og guidelines som anbefaler mobilisering samme dag eller 

dagen etter kirurgisk behandling. Dette gjelder både for hoftebruddspasienter, men også 

andre eldre pasientgrupper som har blitt operert av andre årsaker (11-15). Til tross for at det 

er mange studier rundt tidlig mobilisering, så varierer styrken på bevisene.  

 

Kliniske oppslagsverk 

 Vi fant det kliniske oppslagsverket  “Overview of geriatric rehabilitation: Patient assessment 

and common indications for rehabilitation» (16) fra UpToDate. Her skriver de at det mangler 

spesifikke guidelines for hoftebruddsrehabilitering. Men det er bevis for at tidlig og hyppig 

mobilisering bedrer pasientutfall. Postfraktur-rehabilitering burde foregå I hele 

sykdomsperioden fra rett etter kirurgisk behandling. Vi brukte sjekkliste “Kapitler i kliniske 

oppslagsverk” fra helsebiblioteket.no for å vurdere kvaliteten av oppslagsverkene (17). 

Oppslagsverket er av høy faglig kvalitet, oppdatert i september 2020, men er ikke 

tilfredsstillende for å besvare våre kliniske spørsmål fullt ut. Kunnskapsgrunnlaget er ikke 

gradert, men blir diskutert av forfatterene.  

 

Kunnskapsbaserte retningslinjer 

Britiske National Institute for Health care Excellence (NICE) graderer følgende utsagn i sine 

guidelines (14): 
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1) Det er statistisk signifikant og klinisk signifikant økning i uavhengighetsgraden ved 

dag 7 for pasienter som har fått tidlig mobilisering fremfor sen mobilisering (moderat 

bevis). 

2) Pasienter som har hatt tidlig mobilisering vil kunne gå dobbelt så langt på dag syv 

sammenlignet med pasienter som har blitt mobilisert sent i forløpet (moderat bevis).  

3) Det er ikke statistisk signifikant forskjell mellom tidlig og en mobilisering når det 

kommer til utreisedestinasjon eller mortalitet (lav kvalitet på bevis).  

 

OUS har sine egne kunnskapsbaserte prosedyrer og retningslinjer for behandling og 

oppfølging av eldre pasienter med hoftebrudd. Dette innebærer blant annet at det skal 

kartlegges endring i funksjon ved bruk av sjekklister og bruk av skåringskjemaer for 

monitorering av basisfunksjon og progresjon. Det står også at pasienter bør mobiliseres opp 

første postoperative dag og ha daglig fysioterapi/mobilisering (18). 

 

Oppsummert forskning 

FHI sin rapport «Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd» som er en gjennomgang av 

relevant litteratur sier at det aller viktigste postoperativt er å få pasienten raskt mobilisert. Det 

er også en rekke andre faktorer som smertelindring, riktig ernæring, fallvurdering, 

medikamentvurderinger, osteoporosebehandling og infeksjonsprofylakse som vil være 

viktige for utfallet (19). Formålet med rapporten er godt beskrevet, beskriver hvordan 

litteratursøket er blitt utført, og har klare kriterier for hvilke studier som skulle inkluderes.  

 

Enkeltstudier 

Tidlig mobilisering fører til en raskere bedring av fysisk funksjon, men det trengs flere 

studier for å kunne si at mortaliteten blir lavere. Det skal sies at det helt nylig kom en større 

studie med over 15 000 pasienter som konkluderte med at tidlig mobilisering vil føre til 

lavere mortalitet (20). En studie fra Sveits i 2019 viste  dessuten at kortere tid mellom 

operasjon og første mobilisering er assosiert med lavere komplikasjons- og mortalitetsrate 

(21).  Ingen av retningslinjene vi har referert til i denne studien har oppdatert bevisgrunnlaget 

sitt etter at disse studien kom.  

 

Oppsummering av kunnskapsgrunnlag 

Det er et massivt kunnskapsgrunnlag i både kliniske oppslagsverk og guidelines for at tidlig 

mobilisering er hensiktsmessig. Kort tid mellom operasjon og mobilisering vil bedre 
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funksjonelt utfall hos pasientene. Å sette i gang tidlig mobilisering vil være den viktigste 

påvirkbare enkeltfaktoren som kan påvirke utkomme i positiv retning. Derimot sier ikke 

forskningen så mye mer enn dette. Det finnes ingen guidelines som sier hvordan pasientene 

burde mobiliseres best mulig.  Man kan heller ikke med sikkerhet si om mortaliteten vil bli 

lavere, selv om nyere studier peker i den retningen. 

 

Kunnskapsgrunnlag for 

kvalitetsforbedringsintervensjonen 

Utilstrekkelig evidens rundt mobiliseringsfrekvens og -metode 

Kvalitetsforbedringsintervensjonen vår består i å innføre en sjekkliste for mobilisering, der 

pasientens mobiliseringsnivå og antall ganger pasienten blir mobilisert, registreres daglig. 

Kunnskapsgrunnlaget vårt viser at det er god evidens for tidlig mobilisering.  

To Cochrane systematiske oversikter fra 2007 (11) og fra 2018 (22) som oppsummerer 

studier på strukturert mobilisering av akutt syke eldre pasienter, konkluderer med at det ikke 

finnes tilstrekkelig evidens rundt mobiliseringsfrekvens og -metode. De fleste inkluderte 

studiene hadde mobilisert én, to eller tre ganger daglig.  

 

MOVE-studiene 

Gjennom søk i PubMed fant vi et kanadisk kvalitetsforbedringsprosjekt med akronymet 

MOVE, som kvalitetsforbedret mobilisering av eldre pasienter (> 65 år) på sykehus med 

følgende metode:  

1) Mobilisering starter 24 timer etter innleggelse.  

2) Mobiliseringsfrekvens minst tre ganger daglig.  

3) Mobiliseringen skal være progredierende, det vil si tilpasset pasientens nivå, som  

    kartlegges daglig.  

 

MOVE-prosjektet består av to studier. Den første studien utført i 2012-2013 inkluderte 12 

490 pasienter på indremedisinske sengeposter på 14 kanadiske sykehus (23-25). Den andre 

studien utført i 2013-2014 inkluderte 3098 pasienter på indremedisinske, psykiatriske og 

kirurgiske (blant disse en ortopedisk) sengeposter, og konkluderte med at metodene var 

overførbare til andre pasientgrupper (26) 
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Metoden i MOVE-studiene 

MOVE-prosjektet krevde at en av intervensjonene skulle være et undervisningstiltak for å 

øke kunnskap om og bevissthet rundt mobilisering. Utover dette ble implementeringen av 

metoden for mobilisering tilpasset lokale forhold ved sykehus-avdelingene. MOVE-

prosjektet utviklet støtteverktøy som avdelingene kunne velge å benytte seg av, blant annet 

en algoritme for å score pasientene daglig, slik at mobiliseringsnivået kunne tilpasses 

pasientens nivå. Dersom avdelingen allerede hadde scoringsverktøy for mobilisering, 

anbefalte MOVE at man beholdt dette.  

 

Resultatene fra MOVE-studiene 

Prosjektets hovedindikator var antall pasienter observert ute av sengen, målt av en observatør 

tre ganger daglig to ganger per uke. Denne indikatoren kan sees på både som et mål på hvor 

hyppig personalet mobiliserte pasientene og som et mål på effekten av mobiliseringen; antall 

pasienter som oppnådde et så godt funksjonsnivå at de var i stand til å gå eller sitte i en stol. 

Vi valgte å ikke bruke denne indikatoren i vårt prosjekt, fordi den er relativt ressurskrevende.  

Resultatene ble presentert som et gjennomsnitt fra alle sengepostene. Data ble innhentet hver 

uke, 10 uker før intervensjonen, under intervensjonen og 20 uker etterpå. Dette ble presentert 

som en avbrutt tidsserie med en regresjonskurve for “før intervensjonen”, “under” og “etter 

intervensjonen”.  

 

Resultatet fra den første MOVE-studien var en økning i antall pasienter ute av sengen på 

10,56 % etter intervensjonen sammenlignet med før, med et konfidensintervall på [4,94 – 

16,8]. Dette er statistisk signifikant. Imidlertid er det noen svakheter i resultatene. En svakhet 

er det brede konfidensintervallet, som gjør estimatet usikkert. En annen svakhet er at det er 

mulig at presentasjonsformen, regresjonsanalyse, overestimerer effekten av intervensjonen. 

Vi har sett nærmere på dette i Appendix 1.  

 

Overførbarhet av MOVE-studiene til vårt prosjekt 

Styrkene i MOVE-studiene er at det er et stort pasientgrunnlag og at prosjektet er 

implementert ved mange ulike sengeposter, blant disse en ortopedisk sengepost. 

Gjennomsnittsalderen på pasientene i MOVE-studien, 80 år, er tilnærmet lik 

gjennomsnittsalderen på pasienter med hoftebrudd, 84 år (3). En av metodene i MOVE-

prosjektet er å kartlegge pasientens nivå daglig for å tilpasse mobiliseringen. Dette passer 



 

9 

godt med vår intervensjon; en sjekkliste for mobilisering som scores daglig. Ettersom Ullevål 

sykehus allerede har et skåringsssjema for mobilitet, CAS-skår, har vi valgt å bruke dette for 

daglig skåring av pasientens nivå.  

 

En svakhet er kvaliteten på evidensen rundt metoden for mobilisering. Det er ressurskrevende 

å mobilisere tre ganger daglig, og det mangler evidens for at dette er bedre enn for eksempel 

to eller én ganger daglig. På den annen side passer MOVE sin metode godt med Ullevål 

sykehus sin metode for mobilisering av hoftebruddpasienter: Vår kontaktperson på Ullevål 

fortalte oss at de har som mål å mobilisere tre ganger daglig (men i praksis kun mobiliserer to 

ganger daglig) og innen 24 timer etter operasjon. Hun var positiv til å sette mer fokus på 

daglig kartlegging av pasientens nivå for å tilpasse mobiliseringen til dette. Hun forespeilet 

også at økningen i mobiliseringsfrekvens, som blir en økt arbeidsbelastning for sykepleierne, 

vil bli tatt godt imot fordi personalet ved avdelingen er engasjerte i mobilisering. Det kan 

tenkes at god mobilisering etter hoftebrudd er enda viktigere enn for eldre generelt. Dette kan 

forsvare innføring av mobilisering tre ganger daglig på tross av svak evidens.  

 

I mangel av god evidens rundt metode for mobilisering, kan det vises til at MOVE oppnådde 

en signifikant forbedret mobilisering med denne metoden. Men det er lav kvalitet på 

evidensen ettersom den er basert på enkeltstudier der det er manglende presisjon i estimatet, 

og ettersom MOVE ikke har studert pasientgruppen “hoftebrudd-pasienter”, selv om det er en 

styrke at en av avdelingene i den andre MOVE-studien var en ortopedisk sengepost. Det 

mangler evidens for noen spesifikk mobiliseringsstrategi for hoftebruddspasienter. 

Imidlertid er leder for hoftebruddsbehandlingen ved Ullevål sykehus positive til 

intervensjonen, den passer godt med deres eksisterende retningslinjer og kan integreres i 

deres daglige drift uten å gjøre større endringer. En samlet vurdering taler derfor for å 

implementere denne metoden for mobilisering av hoftebruddspasienter.    

 

Forventet effekt 

Vår intervensjon vil øke mobilisering fra to ganger daglig til tre ganger daglig; en 50% 

økning i mobiliseringsfrekvens. Det er usikkert hvor stor effekt vi kan forvente å se på 

variabler som pasientens mobilitet og ADL-score som følge av intervensjonen. Det er 

tenkbart at vi vil se en markant effekt fordi dette er en pasientgruppe som trolig har mye å 

hente på god mobilisering. Det er også tenkbart at Ullevål sykehus mobiliserer så godt 



 

10 

allerede, at en økning fra to ganger daglig til tre ganger daglig ikke vil påvirke pasientens 

funksjon ytterligere.  
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3. Dagens praksis, tiltak og indikator  

Dagens praksis 

Ortopedisk avdeling ved Ullevål sykehus mottar i gjennomsnitt 250 til 300 pasienter med 

hoftebrudd i året. Antall pasienter per måned varierer med årstiden. Avdelingen er organisert 

slik at pasienter med hoftebrudd havner på en egen enhet, hoftebruddsenheten, hvor pasientene 

får ortogeriatrisk omsorg. Det organiseres blant annet ortogeriatrisk previsitt for disse 

pasientene, hvor både ortoped, geriater, sykepleier med spesialutdanning innen ortogeriatri og 

fysioterapeut deltar. 

 

Vår hovedkontakt i forbindelse med denne prosjektoppgaven har vært ortoped og leder for 

hoftebruddsbehandlingen ved Ullevål sykehus. I tillegg har vi hatt kontakt med en 

fysioterapeut som leder hoftebruddsbehandlingen for fysioterapeutene, og en sykepleier som 

har vært ansvarlig for kvalitetsregisteret for hoftebruddspasienter ved Ullevål sykehus. 

Gjennom samtale med kontaktene våre har vi fått inntrykk av at det er fokus på mobilisering 

av hoftebruddspasienter etter operasjon og at det er svært kompetent personell som jobber med 

disse pasientene, men at det er ønskelig å øke fokus på mobilisering mer slik at pasienten kan 

bli ytterligere og bedre mobilisert etter operasjon. Leder for hoftebruddsbehandlingen har også 

stilt seg positiv til å implementere dette kvalitetsforbedringsprosjektet ved avdelingen.  

 

Det er fysioterapeutene som har det overordnede ansvaret for mobilisering av  

hoftebruddspasientene postoperativt, og Ullevål sykehus har egne retningslinjer for hvordan 

dette skal foregå (27). Avdelingen har som mål at alle pasientene skal  

mobiliseres første postoperative dag (27). Hoftebruddspasienter opereres på en slik måte at de 

kan fullbelaste med én gang etterpå. Allikevel anbefaler man at pasientene bruker noen form 

for støtte de første ukene, og det vanligste er å bruke prekestol. Avdelingen tilstreber at 

pasientene skal mobiliseres i hvert fall to, men helst tre ganger daglig under sykehusoppholdet. 

Fysioterapeutene jobber stort sett på dagtid og mobiliserer pasientene én gang daglig. Dersom 

pasienten mobiliseres ytterligere, er det sykepleiere på avdelingen som står for denne 

mobiliseringen. Sykepleierne mobiliserer stort sett alltid hver pasient én gang per dag, men det 

er ikke alltid at de får tid til den tredje gangen slik som avdelingen tilstreber. 
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For å vurdere mobilitetsnivået til pasienten bruker fysioterapeutene skåringsverktøyet CAS 

(Cumulated Ambulation Score) (27), som er validert for norske forhold og for norske pasienter. 

Pasientene skåres etter tre aktiviteter: Ut av/opp i seng, reise/sette seg i stol med armlener og 

gange innendørs. Hver av disse aktivitetene gir en skår på 0-2 avhengig av om pasienten ikke 

klarer å gjennomføre aktiviteten (gir en score på 0), klarer å gjennomføre aktiviteten med 

personstøtte (gir en score på 1), eller om pasienten gjennomfører aktiviteten selvstendig (gir en 

score på 2) (28). Pasienten skåres første postoperative dag (27), og noen ganger også ved 

hjemreise fra sykehuset slik at mobilitetsnivået noteres i epikrisen. Ideelt sett ønsker 

avdelingen at CAS skal skåres hver dag, men dette gjøres som oftest ikke. At CAS skal måles 

hver dag står også beskrevet i retningslinjene til OUS (27). Ofte måles CAS heller ikke ved 

hjemreise. CAS-skåren skal også tas opp ved previsitt/visitt for å sikre progredierende 

mobilisering, men dette gjøres ifølge leder for hoftebruddspasientene ofte ikke. 

 

Noen utfordringer ved mobilisering som avdelingen selv nevner er ressursmangel, for 

eksempel at det er færre fysioterapeuter tilgjengelig i helgene og at disse ofte prioriterer andre 

pasienter over hoftebruddspasientene. I tillegg nevner våre kontakter også at det kunne vært 

satt enda mer fokus på mobilisering på avdelingen, og at det kunne vært en fordel om de ansatte 

hadde mer kjennskap til fordelene ved mobilisering for å øke motivasjonen til å bidra til bedre 

og mer tidlig mobilisering.   

 

 

Tiltak 

Kvalitetsforbedringsprosjektet innebærer endring av nåværende rutiner og innføring av noen 

praktiske tiltak som skal løfte kvaliteten på mobilisering av pasienter operert for hoftebrudd. 

Vi har diskutert disse tiltakene med vår hovedkontakt, og dette er tiltak som vil være lett å 

gjennomføre og som ikke vil kreve mye ressurser.  

 

Lage et «mobiliserings-ark» i pasientmappen 

Vi ønsker å innføre at alle pasienter med hoftebrudd får et eget ark i pasientmappen sin, som 

gås gjennom på previsitten, som handler spesifikt om mobilisering. Her skal det stå 

informasjon om mobilitetsnivå, hvordan pasienten skal mobiliseres og hvor ofte pasienten er 

blitt mobilisert. Dette er for å øke fokus på mobilisering ved at det diskuteres daglig på 

previsitt. 
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Progredierende mobilisering etter mobilitetsnivå 

Pasientene skal mobiliseres etter sitt mobilitetsnivå. Mobilitetsnivået skal vurderes med CAS-

skår hver dag, slik at mobiliseringen tilpasses mobilitetsnivået ettersom pasienten blir mer 

mobil. På denne måten blir det en progresjon i vanskelighetsnivået på mobiliseringen, slik at 

pasienten får mest mulig utbytte ved hver mobilisering.  

 

Mobilisering tre ganger daglig og første postoperative dag  

Pasientene skal mobiliseres minst tre ganger daglig under sykehusoppholdet, og de skal 

mobiliseres første postoperative dag.   

 

Informasjonsbrev til pasienter 

Vi ønsker å utforme et dokument til pasientene med samlet informasjon om hoftebrudd, 

viktigheten av tidlig mobilisering og fortsettelse av selv-mobilisering etter hjemreise, samt 

instruksjoner i egnede øvelser. 

 

Internundervisning 

Vi ønsker å innføre internundervisning om mobilisering av hoftebruddspasienter. Etter 

samtale med leder for hoftebruddsprosjektet har vi kommet frem til at nettforelesning 

etterfulgt av gruppearbeid vil være en god undervisningsform.  

 

Kvalitetsindikatorer 

I et kvalitetsforbedringsprosjekt innfører man nye tiltak og justeringer i den hensikt å forbedre 

kvaliteten på eksisterende behandlinger og tjenester.  Det er lett å ta for gitt at de nyinnførte 

endringene vil være forbedringer, men det er ikke alltid så enkelt som dét. Når man innfører 

endringer og justeringer er det derfor viktig å evaluere effekten av disse for å kunne si noe om 

de innførte endringene fører til forbedringer slik man ønsker. Effektmåling og evaluering er 

derfor en viktig del av et kvalitetsforbedringsprosjekt.   

Kvalitetsindikatorer er variabler som kan brukes til å måle effekten av de nye endringene og 

gir oss mulighet til å evaluere forbedringsprosjekter.   

 

Kvalitetsindikatorer deles inn i tre hovedkategorier: strukturindikatorer, prosessindikatorer og 

resultatindikatorer. Mens strukturindikatorer sier noe om rammer og ressurser for en 
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tjeneste, beskriver prosessindikatorer konkrete aktiviteter og prosedyrer i et pasientforløp og 

dermed om pasienten har fått behandling og ytelser som følger av etablerte retningslinjer. 

Resultatindikatorene tar for seg sluttresultatet for det hele i form av overlevelse, helbredelse 

eller pasient tilfredsheten med en behandling.  

 

Prosessindikator 

Som prosessindikator vil vi følge mobiliseringsaktiviteten ved hjelp av et allerede etablert 

skåringsverktøy; Cumulated Activity Score, CAS. Skjemaet inneholder 3 aktiviteter: 1- Ut av 

og tilbake i senga. 2- Reise seg og sette seg i stol med armlene. 3- Gange innendørs. Hver 

aktivitet skåres fra 0-2, og summeres opp til en totalskår mellom 0-6 for hver postoperative 

dag. CAS resultatene kan summeres etter 3 eller 5 dager. En 3-dagers CAS skår kan ligge 

mellom 0-18. CAS skjemaet vil i tillegg til skåring av pasientens mobiliseringsnivå og 

progresjon også fungere som dokumentasjon på etterlevelse av prosjektet, nemlig at pasientene 

blir mobilisert etter protokoll. CAS dokumenterer aktiviteten, det vil si skjerpet mobilisering, 

som vårt prosjekt bygger på og er etter vår vurdering en prosessindikator som er både relevant 

og gyldig. Kombinert med en enkel sjekkliste vil den i tillegg gi mulighet til å innhente data på 

en lett og pålitelig måte. CAS skjema kan inkluderes i pasientmappen og fagsykepleier vil ha 

ansvar for å summere 3- og 5-dagers CAS-skår, samt CAS-skår ved utreise.  

  

Resultatindikatorer 

Statistikk over bruk av CAS, progresjon i funksjonsgjenvinning dokumentert ved CAS-skår, 

ADL- (og TUG; Time Up and Go) skåring ved utreise og ved 4-månederskontroll mener vi er 

gode resultatindikatorer for vårt prosjekt. Det er godt etablert vitenskapelig grunnlag for at 

lengden på postoperativt sykehusopphold og gjenvinning av ADL-ferdigheter gjenspeiles av 

graden og kvaliteten av tidlig mobilisering. En endring i CAS-skår og ADL-ferdigheter vil 

derfor være relevant og gyldige resultatindikatorer og vil dermed måle effekten av vårt 

kvalitets forbedringsprosjekt på en god måte. Disse indikatorene måles og overvåkes allerede 

postoperativt og vil være lett tilgjengelige og pålitelige data som det er gode rutiner for å 

måle. Disse indikatorene vil i tillegg komplementere hverandre på en god måte og vil 

motvirke uheldige tendenser mot oppmerksomhetsdreining dersom man kun ser på den 

umiddelbare progresjonen i mobilitet.  
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Sammenligning av CAS-skår, ADL-ferdigheter og eventuelt TUG 10 uker før og 10 uker 

etter implementering av prosjektet gir følgende muligheter for evaluering: 

 

ADL-gjenvinning før  ADL-gjenvinning etter 

CAS-skår før    CAS-skår etter 

TUG-progresjon før    TUG-progresjon etter  
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4. Prosess, ledelse og organisering 
 
Et kvalitetsforbedringsprosjekt omfatter flere faser fra planlegging til intervensjon og 

evaluering, og bør følge strukturerte modeller som på en standardisert og oversiktlig 

måte beskriver de ulike fasene og fungerer som en ledesnor gjennom prosjektarbeidet. 

Dette sikrer vellykket gjennomføring av prosjektet og øker sjansen for implementering av 

tiltakene (29).  I det følgende vil vi presentere verktøyene vi vil benytte, samt belyse vår 

tilnærming til organisering og ledelse av vårt kvalitetsforbedringsprosjekt. 

 

 

Kvalitetsforbedringsverktøy 

En velkjent og mye brukt verktøy som er utviklet av Langley og Lolan deler et 

kvalitetsforbedrings prosjekt i fire faser av planlegging, utføring, kontrollere og korrigering 

og er kjent under akronymet PUKK eller PDSA (30).  PUKK-sirkelen kan anvendes 

fortløpende under hele prosjektet og gir mulighet til kontinuerlig evaluering av 

prosjektarbeidet.  

 

 
 
                      Planlegge                            Utføre       
 
                    
 
 
 
                      Kontrollere                    Korrigere 
 
 
 
 
 
 

Planlegging 

Planleggingsfasen omfatter fire essensielle trinn som må være avklart før man starter den 

praktiske delen av forbedringsarbeidet: 
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1- Kartlegging av dagens praksis: 

For å fastslå om det er behov for et kvalitetsforbedrings prosjekt og konkretisere målsettinger 

for prosjektet vårt har vi sett på oppdatert forskning og prosjekter som ser på effekten av tidlig 

mobilisering, samt på nasjonale anbefalinger og på sykehusenes egne målsettinger/planer 

for postoperativ mobilisering av hoftebruddspasienter.  Videre har vi gjennom dialog og møter 

fått innblikk i dagens praksis ved ortopedisk avdeling ved Ullevål sykehus. Vi har avdekket at 

det er diskrepans mellom forskning, anbefalinger, sykehusenes egne målsettinger på den ene 

siden og den gjeldende praksis på den andre siden.  

 
 
2-Målsetting: 
 
Her vil vi bruke "SMARTE mål" modellen som går ut på at man skal lage mål som 

er Spesifikke, Målbare, Ansporende, Realistiske, Tidsbestemte og som det er enighet 

om både i prosjektgruppen, blant ansatte og pasienter (29).  

Vår målsetning for prosjektoppgaven blir dermed økt og progredierende mobilisering av 

hoftebruddspasienter i form av mobilisering tre ganger daglig fra første postoperative dag. 

Dette er både spesifikt, målbart og realistisk mål som det er vitenskapelig grunnlag 

for og som passer med avdelingens retningslinjer. Registrering av mobiliseringsaktiviteten og 

skåring av pasientens progresjon skal gjøres ved bruk av CAS-skjema som er et velkjent 

mobiliseringsverktøy.  

 

3- Valg av forbedringstiltak: 

Etter å ha sammenlignet kunnskapsgrunnlaget samt anbefalinger og målsetninger for optimal 

rehabilitering med gjeldende praksis har vi avdekket at det er diskrepans mellom 

anbefalinger og praksis.  For å finne egnede tiltak for eliminering av denne diskrepansen har 

vi vært i dialog med mikrosystemet, Ullevål sykehus, og kommet frem til følgende tiltak: 

 

Kvalitetsforbedrende tiltak: 
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 Bruk av CAS-skjema med tallfesting av mobilisering per dag, samt skåring av 

progresjon 

 ADL-skåring ved utreise og ved 4-månederskontroll 

 Sjekkliste til kontinuerlig evaluering og sluttevaluering  

 

Pasientmotiverende tiltak: 

 Pasientinformasjonsbrev (med egnede øvelser og aktiviteter og viktighet av videre 

egenmobilisering etter utreise fra sykehus)  

 

Implementeringstiltak: 

 Informasjonsskriv om kunnskapsgrunnlag og målsetninger for prosjektet til ansatte 

 Informasjonsmøte for ansatte på avdelingen 

 

4-Måling av forbedring: 

 Evaluering av prosjektet både underveis og etter endt prosjektperiode er viktig for å kunne si 

om prosjektet utvikler seg i henhold til målsettingene.   

 

Gjennom en sjekkliste som registrer antall pasienter som blir mobilisert i samsvar med CAS-

protokollen, og deres slutt skåring før utskriving kan vi på en enkel måte overvåke både 

graden av mobilisering og pasientenes progresjon. Progresjon i funksjonsgjenvinning målt 

med ADL-skåring ved utreise og med Time Up and Go ved 4-månederskontroll gir i tillegg 

en god kartlegging av sluttgevinst for pasientene på lengre sikt. Dette er prosess- og 

resultatindikatorer som er nærmere beskrevet under kapittel om kvalitetsindikatorer.  Disse 

indikatorene vil til sammen gi oss nok materiale til evaluering og justering underveis i 

prosjektperioden og ikke minst en til en sluttevaluering ved endt periode.  

Materialet og de løpende evalueringene vil igjen danne grunnlag for avgjørelsen om 

implementering av prosjektet i den daglige praksisen etter at prosjektperioden er ferdig. 

 

Utføring/ implementering: 

Det er nok kunnskapsgrunnlag for at tidlig mobilisering har effekt på flere klinisk viktige 

parametere som lengde på sykehusopphold, gjenvinning av funksjon, motvirkning av nye fall 

og fler. Vi har tillegg gjennom samtaler og møter med ortopedisk avdeling 

avdekket diskrepans mellom eksisterende anbefalinger/retningslinjer og dagens praksis.  
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Synliggjøring av denne forskjellen mellom anbefalinger og praksis og god informasjon om 

tiltakene til de ansatte på avdelingen vil være viktige for å oppnå motivasjon for prosjektet. 

Et informasjonsskriv som på en kortfattet måte oppsummerer kunnskapsgrunnlaget og resten 

av fakta grunnlaget for nødvendigheten av vårt prosjekt samt et informasjonsmøte 

for ansatte på morgenmøte vil være nødvendige tiltak. Vi vil sammen med utvalgte personer 

gå gjennom kunnskapsgrunnlaget, status ved dagens praksis og målsetningene for vårt 

prosjekt. Vi vil presentere våre tiltak og svare på spørsmål rundt prosjektet og 

implementeringsprosessen. Sentrale punkter vil være gjennomgang av mobiliseringsarket, og 

CAS-skjema, mens ADL og TUG allerede er i bruk og velkjent for de ansatte. 

 

Prosjektet forutsetter innsats og involvering fra leger, sykepleiere, fysioterapeuter og øvrig 

personalet på avdelingen og det er naturlig at alle får informasjon om og involveres i 

arbeidet.  I tillegg blir pasientene og deres pårørende involvert gjennom pasient 

informasjonsbrevet som kort beskriver viktigheten av videre egenmobilisering etter utreise 

fra sykehus med forslag til egnede øvelser og aktiviteter. 

 

Kontrollere 

PUKK-modellen forutsetter at man deler prosjektet i ulike tidssykluser og kontrollerer 

resultatene underveis for å sjekke at prosjektet utvikler seg i tilsiktet retning. Slik det 

ble beskrevet under avsnitt om målinger under planleggings kapittelet vil statistikk over bruk 

av sjekklisten, CAS-skjema og eventuelle endringer i CAS- og ADL-skår være sentrale for 

løpende kontroll og evaluering av prosjektet.  

Materialet som danner grunnlaget for den løpende evalueringen vil i tillegg kunne brukes 

som motivasjon for ansatte på avdelingen. Tallene kan presenteres på morgenmøte én til to 

ganger i måneden slik at de ansatte kan følge utviklingen av prosjektet. Dette vil øke 

bevissthet og engasjement for prosjektet i mikrosystemet.   

 

Korrigere 

De løpende syklusanalysene beskrevet i forrige kapittel vil sammen med en sluttevaluering gi 

svar på i hvilken grad prosjektet gir ønskede resultater i form av økt mobilisering og 

progresjon i funksjonsgjenvinning målt med CAS- og ADL-skår, og TUG-test ved 4-

månederskontroll. Med åpenbart gode resultater og tilfredshet vil prosjektet lettere bli 
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videreført og implementert i den daglige driften.  

 

Hvis resultatene ikke er i tråd med forventningene vil man måtte gjøre justeringer av metoder 

og målsetninger for prosjektet og kjøre noen ekstra sykluser i henhold til PUKK-sirkelen før 

de nye tiltakene blir del av den videre driften.  

 

Organisering og ledelse 

Vi ønsker å innføre prosjektet i to faser: Den første fasen vil være en 10-ukersperiode med 

daglig CAS-skåring uten nye mobiliseringstiltak. I denne fasen skal pasienten emotta 

oppfølging og mobilisering i henhold til gjeldende praksis, men CAS skåres daglig, i 

motsetning til dagens praksis der CAS kun skåres fast postoperativt. Neste fase vil bestå av en 

6-månedersperiode med innføring av skjerpet mobilisering kombinert med daglig CAS-

skåring. På denne måten vil vi ha datamateriale som kan si noe om den økte mobiliseringen 

fører til økt funksjonsgjenvinning i forhold til en baseline, som er nåværende 

mobiliseringspraksis. 

 

Det vil her være naturlig å lage en prosjektgruppe bestående av hoftebruddskoordinator, en 

sykepleier, en fysioterapeut og en lege i spesialisering under veiledning av ansvarlig for 

hoftebruddsenheten. En styringsgruppe som har forankring i mikrosystemet vil på en effektiv 

måte kunne styre den videre fremdriften, evalueringen og korrigeringen av prosjektet og sikre 

implementering og videreføring av tiltakene i den videre praksisen ved enheten.  

 

Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring 

For å motivere de ansatte og for å sørge for at de ansatte får innsikt i fremdriften av prosjektet, 

tenker vi gruppeundervisning for de ansatte for eksempel én gang i måneden kunne ha vært 

fordelaktig. I undervisningen kan vi ha fokus på hvor nyttig mobilisering er og hva det betyr å 

mobilisere tidlig og ofte. Temaer for undervisning kan være MOVE-prosjektet og CAS-score, 

som er validert for norske forhold og hoftebruddpasienter.  

  

Vi forventet på forhånd å møte motstand fra personalet på grunn av tidspress og høyt 

arbeidspress og introduksjon av merarbeid. Vi bør da kunne vise til at pasienter kan komme 

fortere opp i funksjon, og dermed bli mindre pleietrengende. 
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I tillegg forventet vi på forhånd møte motstand fra ledelsen når det kommer til ressursbruk. 

MOVE-prosjektet viser imidlertid at prosjektet ikke krever ekstra ressurser utover ansettelsen 

av en prosjektkoordinator.  

  

Vi diskuterte dette med motstand med ortoped og leder for hoftebruddsbehandlingen ved 

Ullevål sykehus. Lederen forteller at hun regner med at vi ikke vil møte motstand fordi alle 

som jobber med pasientgruppen er veldig engasjerte, og at de er vant til at det foregår 

forskningsprosjekter. Imidlertid kan det ifølge leder for hoftebruddsbehandlingen være en 

utfordring å få til mobilisering tre ganger om dagen, særlig i helgene. I helgene er det lavere 

bemanning og ikke alltid fysioterapeuter tilgjengelige. En løsning her kan være 

pasientinformasjonsbrev nevnt tidligere slik at pasient blir motivert selv til egenmobilisering i 

helger. 

 

Innarbeidelse av forandringer i daglig drift 

Verktøy som blir en del av daglig drift: Mobiliserings-arket med informasjon om 

mobilitetsnivå, hvordan pasienter skal mobiliseres og hvor ofte pasienten er blitt mobilisert, 

blir en del av pasientens mappe, som gås igjennom på previsitten. Vi håper at dette gjør at man 

beholder økt fokus på mobilisering. Et av MOVE-prosjektet sine krav var at mobiliseringen 

skulle være progredierende. Vi har tenkt i prosjektet vårt at det kan være progredierende 

mobilisering ved at CAS måles hver dag av fysioterapeutene og at man ut fra CAS-score 

bestemmer hvordan pasienten skal mobiliseres. Det gjøres hyppige målinger i startfasen (de 

første tre til seks månedene). Alle variabler legges inn manuelt i lokale kvalitetsregister 

(hoftebruddregister, godkjent av avdelingsleder og PVO ved OUS) av 

hoftebruddskoordinator/forskningssykepleier. Resultatene fra 4-månederskontroll ville nok bli 

lagt inn av ansvarlig for implementering/hoftebruddkoordinator/forskningssykepleier.  

 

Tiltakene vi foreslår ville ikke krevd så veldig store ressurser da det kan være pålagt som en 

arbeidsoppgave i tillegg for de som allerede står for mobilisering i dag. Derfor viktig å ha alle 

yrkesgrupper med på laget fra begynnelsen av slik at man er enig om dette og at alle forstår 

verdien av arbeidet. 
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5. Diskusjon/konklusjon 

Bør prosjektet gjennomføres? 

Hoftebrudd forekommer hyppig blant eldre mennesker og omhandler en pasientgruppe med 

høy mortalitet. Det er bred enighet om at tidlig mobilisering vil føre til raskere bedring av 

funksjonsnivået til eldre pasienter operert for hoftebrudd. Det er derfor svært viktig at 

pasientene blir fulgt opp på en systematisk måte den første tiden etter operasjon. Vi ønsket å 

se på om det er rom for forbedring av tidlig mobilisering etter operasjon for hoftebrudd ved 

Oslo Universitetssykehus, som alene mottar 250 til 300 slike pasienter i året. 

 

Gjennom samtale med ortoped og leder for hoftebruddsbehandlingen på Ullevål sykehus har 

vi fått innblikk i avdelingenes retningslinjer for hvordan mobiliseringen foregår i dag. Målet 

til avdelingen er at alle pasienter skal mobiliseres første postoperative dag, og at pasientene 

skal mobiliseres minst to, men helst tre, ganger daglig. Ved gjennomgang av praksis sammen 

med representanten fra avdelingen skjønner vi at det er flere mulige forbedringsområder. 

Avdelingen ønsker derfor å implementere vårt kvalitetsforbedringsprosjekt. De ønsker dette 

fordi de ser et behov for å øke fokus på tidlig mobilisering ytterligere for å løfte kvaliteten på 

mobiliseringen gjennom våre foreslåtte tiltak. Av samtalen kommer det frem at retningslinjene 

for tidlig mobilisering av hoftebruddspasienter ved Ullevål ikke alltid følges, og at prosjektet 

vårt er ønskelig å implementere nettopp fordi det ikke handler om å gjøre store endringer i 

retningslinjene, men heller handler om å øke fokus på mobiliseringen sørge for at 

retningslinjene faktisk blir fulgt og også å gjøre det enklere å følge retningslinjene. Det kunne 

ifølge avdelingen også vært en fordel om de ansatte hadde mer kjennskap til fordelene ved 

tidlig mobilisering, som igjen ville ført til en større motivasjon blant de ansatte til å optimalisere 

arbeidet rundt disse pasientene. 

Vi mener at vi har et godt nok kunnskapsgrunnlag, spesielt på grunn av MOVE-prosjektet, til 

å anbefale et styrket fokus på tidlig mobilisering av hoftebruddspasienter. Imidlertid har det 

vært utfordrende å finne et godt kunnskapsgrunnlag for hvor mange ganger om dagen og 

nøyaktig hvordan disse pasientene skal mobiliseres. Vi har derfor tatt utgangspunkt i hvordan 

MOVE-prosjektet har lagt opp mobiliseringen og anser dette som et adekvat 

kunnskapsgrunnlag for å kunne anbefale mobilisering tre ganger daglig, og at denne 

mobiliseringen skal være progredierende og tilpasses pasientens daglige mobilitetsnivå, målt 

med CAS. 
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Vi har diskutert våre forslag til tiltak med hovedkontakt i avdelingen og fått forespeilet at dette 

er tiltak som vil være gjennomførbare uten å legge inn alt for mye ressurser. Etter samtale med 

hoftebruddskoordinator har vi kommet frem til at den mest naturlige måten å implementere 

dette prosjektet på vil, som tidligere nevnt, være å lage en prosjektgruppe bestående av flere 

typer helsepersonell som er involvert i behandlingen av disse pasientene. Vi ønsker en 

prosjektgruppe med forankring i mikrosystemet for å sørge for at tiltakene videreføres og blir 

en del av den videre praksisen ved avdelingen selv etter avsluttet prosjektperiode.  
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Vedlegg / Appendiks 

 

Appendix 1: En kritisk vurdering av resultatene fra den 

første MOVE-studien. 

 

Kvalitetsindikator 

Den primære kvalitetsindikatoren var antall pasienter observert ute av sengen, målt av en 

observatør tre ganger daglig to dager per uke. 

For å validere kvalitetsindikatoren ble “inter-rater reliabilitet” mellom ulike observatører målt 

via det statistiske verktøyet Kappa som går fra -1 (ikke reliabelt) til +1 (reliabelt). Kappa score 

ble 0,83, som er en relativt høy score.  

Kvalitetsindikatoren ble sammenlignet med kontinuerlig observasjon av mobilisering over to 

dager for å regne ut positiv og negativ prediktiv verdi. Positiv prediktiv verdi ble 12,2 

(konfidensintervall 3,22-46,46). En verdi over 10 betyr at det er høy sannsynlighet for at 

kvalitetsindikatoren vil fange opp “sann” mobilisering. Den negative prediktive verdien er 0,06 

(konfidensintervall 0,02-0,25). En verdi under 0,1 betyr at det er lav sannsynlighet for at en 

pasient som ikke mobiliseres tilstrekkelig vil slå ut som positiv på kvalitetsindikatoren. 

Estimatene for positiv og negativ prediktiv verdi er imidlertid lite presise ettersom 

konfidensintervallene er så brede. Det kan kanskje forklares med liten størrelse på 

pasientpopulasjonen ettersom den “kontinuerlige” observasjonen bare foregikk over 2 dager.  

 

Resultater 

Antall pasienter observert ute av sengen ble summert for de tre observasjonene daglig. Deretter 

ble det regnet ut et ukegjennomsnitt. Ukegjennomsnittet fra hver sengepost ble brukt til å regne 

ut et samlet gjennomsnitt for daglig mobilisering hver uke for alle sengepostene som 

implementerte MOVE. Data ble samlet inn 10 uker før intervensjonen, under intervensjonen 

(8 uker) og 20 uker etter intervensjonen. Dataene ble presentert som en avbrutt tidsserie der 

man regnet ut en regresjonskurve for “før”, “under” og “etter” intervensjonen (Figur 1). 

Resultatene viser en økning i antall pasienter ute av sengen på 10,56 % etter intervensjonen 

sammenlignet med før med et konfidensintervall på [4,94 – 16,8] dette er statistisk signifikant. 
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Svakheter i resultatene 

Det er mulig at presentasjonsformen, regresjonsanlyse, overestimerer effekten av 

intervensjonen. Regresjonskurven for pasienter ute av sengen før intervensjonen har en svakt 

negativ gradient. Når denne kurven i tillegg er ekstrapolert, vil effekten av intervensjonen 

sannsynligvis bli overestimert. Det er imidlertid ikke diskutert mulige årsaker til at 

regresjonskurven før intervensjonen har en negativ gradient. Da mobilisering før 

intervensjonen kun er målt over 10 uker, er det godt mulig at den svake nedadgående trenden 

er et tilfeldig funn og at det ikke er belegg for å ekstrapolere denne, slik som er gjort. 

Antall pasienter observert ute av sengen etter intervensjonen har en regresjonskurve med en 

svakt nedadgående gradient. Det kunne være interessant å enten følge opp mobilisering over 

lengre tid eller å ta en ny “stikkprøve” etter f.eks. et år, for å se hvorvidt sykehusene 

opprettholdt økt mobilisering. 

 

Effekten av intervensjonen målt vha median antall pasienter ute av sengen 

Figur 1: Resultatene fra MOVE-studie 

Figur 1: Antall pasienter ute av sengen daglig før, under og etter intervensjonen 

presentert som en avbrutt tidsserie. 
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Ettersom vår metode for mobilisering i stor grad baserer seg på MOVE-prosjektet, ønsket vi å 

verifisere at resultatene fra MOVE virkelig er signifikante. Var effekten oppnådd i MOVE-

studien overestimert? Eller ville man sett like stor effekt dersom man hadde sammenlignet 

median antall pasienter ute av sengen før og etter intervensjonen?   

 

Rådataene er ikke inkludert i publikasjonen. Vi sendte en e-post til MOVE, med forespørsel 

om å få tilgang til rådataene, slik at vi selv kunne regne ut medianen. Vi fikk svar om at de 

ikke hadde mulighet til å gi oss det. Vi bestemte vi oss for å bruke Figur 1 til å estimere 

rådataene, og deretter regne ut medianen på egenhånd.  

Figur 1 er oppgitt uten rutenett. Vi vet at tallene ikke er heltall, fordi de er gjennomsnitt. Tallene 

ble estimert ved å legge tabell 1 oppå rutenettet i et excel-ark, og på denne måten lage 

koordinatlinjer i y-aksen nøyaktige til 0,5 %. Figuren ble deretter lest av ved å lese av punktene 

på figuren til nærmeste 0,5%. De punktene som falt falt midt mellom to koordinatlinjer ble lest 

av som 0,25. Median antall pasienter ute av sengen “før”, “under” og “etter” intervensjonen 

ble deretter regnet ut i excel (Figur 2). I tillegg regnet vi ut en samlet median for alle 

datapunktene. For å kunne regne ut medianen, må man ha minst  10 datapunkter. I MOVE-

prosjektet var det 10 datapunkter før intervensjonen og 20 datapunkter etter intervensjonen. 
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Figur 2: Estimat av median antall pasienter ute av sengen “før”, 

“under” og “etter” intervensjonen i et excel regneark. 

Median antall pasienter ute av sengen “før”, “under” og “etter” 

intervensjonen ble lagt oppå Figur 1, som vist i Figur 3. I tillegg tegnet vi 

streker mellom datapunktene, for å kunne beregne antall ganger medianen 

krysses før og etter intervensjonen.  
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Ved bruk av medianen, estimerte vi forskjellen i pasienter mobilisert før og etter intervensjonen 

til: 10,77% (se figur 2). Estimatet fra MOVE-prosjektet er: 10,56% med konfidensintervall: 

[4.94, 16.18]. Det er grunn til å anta at vårt estimat er unøyaktig pga. at vi ikke hadde tilgang 

til rådataene. Dette er sannsynligvis årsaken til at vårt estimat var høyere enn MOVE sitt 

estimat. Imidlertid er konfidensintervallet så bredt at det er grunn til å anta at den “ekte” 

medianen også vil ligge innenfor konfindensintervallet. Vi konkluderer derfor med at MOVE-

prosjektet har oppnådd en signifikant økt mobilisering med en effekt på ca. 10 %. Imidlertid er 

konfidensintervallene brede, så den reelle effekt kan ligge mellom ca. 5 og 16 %.  

 

Statistisk prosesskontroll 

Figur 3: Median antall pasienter observert ute av sengen “før”, 

“under” og  “etter” intervensjonen. 

Figur 1 ble lagt oppå rutenettet i et excel-ark, nøyaktig til 0,5 %. Tabellen 

ble deretter lest av og median antall pasienter ute av sengen før, under og 

etter intervensjonen, samt en samlet median for alle datapunktene, ble 

regnet ut. Medianene er tegnet på tabellen i blå farge. Den samlede 

medianen er tegnet i grønn farge. 
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Vi brukte Figur 3 til å bedømme antall “runs” og om det foreligger et skifte eller en trend.  

Før intervensjonen krysses medianen 3 ganger. Antall “runs” er derfor 4. Tabellen (se appendix 

1) viser at dette er normalt. Etter intervensjonen krysses medianen 9 ganger. Antall “runs” er 

derfor 10. Tabellen viser at dette er normalt.  

Ved å se på den samlede medianen for alle datapunktene, så vi etter et skifte eller en trend i 

dataene. Etter intervensjonen er det mer enn 7 konsekutive punkter over medianen. Vi ser 

derfor et skifte. Vi ser ingen trend på 6 eller flere datapunkter som stiger eller synker; dette kan 

skyldes stabilt høyere grad av mobilisering etter intervensjonen.  

 

 

 

 


