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1 Introduktion 

Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) har indbudt alle landets ortopædki-

rurgiske afsnit til at deltage i et nationalt projekt omkring tidlig mobilisering, hos ortopædki-

rurgiske patienter. På ortopædkirurgisk afdeling 109 Aalborg Universitetshospital i Hjørring 

har vi valgt at arbejde med tidlig mobilisering hos patienter med hoftenær fraktur. 

Forekomsten af hoftenære frakturer stiger eksponentielt med alderen. Dette skyldes blandt 

andet afkalkning af knogler og øget faldtendens (2,3). Befolkningen som helhed bliver æl-

dre, hvorfor antallet af hoftenære frakturer forventes at stige (4). Følgerne efter en hof-

tenær fraktur kan være nedsat funktions- og aktivitetsniveau, forringet livskvalitet og øget 

mortalitet (5), hvor det for samfundet resulterer i øgede omkostninger.  

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud (Dr Hoftebrud) er en klinisk kvalitets-

database, etableret i 2003 for at dokumentere og forbedre kvaliteten af behandling, pleje 

og rehabilitering under indlæggelse. Registeret omfatter data om kvaliteten af den sund-

hedsfaglige indsats ud fra syv procesindikatorer til patienter med hoftebrud på 65 år eller 

derover 

Procesindikatorerne afspejler anbefalinger fra den tværfaglige nationale kliniske retnings-

linje for behandling, pleje og rehabilitering af patienter med hoftenær fraktur. Et tværfagligt 

ekspertpanel udpeger de relevante procesindikatorer under indlæggelse på grundlag af en 

systematisk litteratursøgning.  

Data indsamles prospektiv for hver patient fra indlæggelsestidspunktet, og deltagelse er ob-

ligatorisk for alle danske hospitalsafdelinger, hvor der behandles hoftebrud. Der gennemfø-

res en struktureret auditproces hvert år, hvor kvaliteten og fuldstændigheden af dataene 

vurderes kritisk og udgives i en rapport. (6,7). 

Nationalt blev der i 2016 indlagt 6700 patienter med hoftenær fraktur (1). I Region Nordjyl-

land (RN) blev der i 2016 indlagt 813 patienter med hoftenær fraktur, fordelt på fire orto-

pædkirurgiske afsnit. Pleje og behandling til patienter med hoftenær fraktur udføres på ba-

sis af samme patientforløbsbeskrivelse i RN, som bygger på procesindikatorerne og eviden-

sen fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Nye anbefalinger og udfor-

dringer indarbejdes fortløbende i patientforløbet, så patienterne sikres en evidensbaseret 

behandling, pleje og rehabilitering.  

Udfordringen på afsnit 109 er at målopfyldelsen for tidlig mobilisering og 30 dagsmortalite-

ten ikke er opfyldt – og ligger stationær på ca.86 -89%, hvor målet på begge er 90%. 
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2 Baggrund 

Patienter med hoftebrud har behov for sygepleje, der efterlever nationale retningslinjer. På 

afsnittet har patientforløbsbeskrivelsen for hoftenære frakturer været kendt i mere en 15 

år, men på trods af dette, er der sket meget lidt omkring sygeplejen tidlig mobilisering, som 

er den intervention, der synes at have størst indvirkning på 30 dags mortaliteten. 

I patientforløbet defineres tidlig mobilisering som: op at stå med fuld vægtbæring eller liftes 

til stol.  

Sygeplejen omkring tidlig mobilisering er således hjælp til at komme op at stå med fuld 

vægtbæring. Denne sygeplejeintervention kan fremme kredsløbet, appetitten, peristaltik-

ken og muskulaturen samt mindske risiko for tromboser, pneumoni og tryksår. Tal fra RKKP 

årsrapport 2016 viste at 42 % (indikator 90%) af patienterne på landsplan er mobiliseret in-

den for 24 timer og ingen regioner opfyldet standarden. 

Ved en temadag i RKKP regi for hoftenære frakturer 2016 hørte styregruppen for RN blandt 

andet et oplæg af Pia Kjær Kristensen, hvor hun konkluderer: Vi kan reducere dødelighed og 

genindlæggelse for hoftebrudspatienter ved at følge anbefalingerne fra referenceprogram-

met. Vigtigst er tidlig mobilisering. Ortogeriatriske behandling, pleje og rehabilitering giver 

bedre behandlingskvalitet og lavere dødelighed. Efter denne temadag blev der i afsnittet ar-

rangeret et samarbejde med en geriater, som kommer på afsnittet 3 dage om ugen og gen-

nemgår alle patienter med hofternære brud over 65 år med et medicinsk perspektiv hvor 

patientens medicin, blodprøver samt osteoporose er i fokus. Dette har ikke ændret på 30 

dagsmortaliteten. 

Ud fra dette blev det tydeligt for deltagerne fra styregruppen i Hjørring at sygeplejeinter-

ventionen og den nyeste viden omkring tidlig mobilisering skal implementeres på en anden 

måde på afsnittet. 

Denne problemstilling om implementering er undersøgt af flere. Rempel (2012) udførte en 

undersøgelse grundet manglende anvendelse af viden ud fra en Klinisk Retningslinje (KR) 

omhandlende amning. I undersøgelsen med interview af 120 personer konkluderes der, at 

der er behov for engagerede frontfigur ledere, og der skal anvendes mange forskellige im-

plementeringsstrategier på det organisatoriske, ledelsesmæssige, individuel- og gruppeplan, 

for at en implementering er mulig. 
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I en anden artikel, omhandlende den manglende anvendelse af evidens i praksis hos syge-

plejersker (Abrahamson 2012), var formålet at få kendskab til sygeplejerskers mening om de 

faktorer og barrierer, der opleves ved anvendelsen af en klinisk retningslinje. Ud fra et åbent 

spørgeskema med 575 inkluderede sygeplejersker fremkom følgende som værende vigtig 

for implementering: undervisning, kommunikation og tid. Facilitering af evidens beskrives 

ligeledes i en artikel (Kristensen 2013), hvor et af formålene med undersøgelsen var, hvor-

dan man faciliteter implementering af patientforløb for derved at identificere metoder, der 

skaber de nødvendige forudsætninger for en øget anvendelse af forskningsbaseret viden i 

klinisk praksis. Undersøgelsen viser blandt andet, at en forudsætning for succes er ledelser-

nes engagement og en nøgleperson, der har ansvar for at facilitere processen bl.a. ved at 

holde personalet fokuseret på interventionen og anvende interaktionel læring. 

Litteraturgennemgangen i forbindelse med implementering af kliniske retningslinjer og evi-

dens har klarlagt områder, der kan reflekteres over og evt. inddrages i udarbejdelsen af en 

implementeringsplan til brug i praksis.  

De anvendte artikler fra litteraturgennemgangen om facilitering af evidens i praksis frem-

drager følgende områder som vigtige, hvorfor de er værd at betragte i forhold til udarbej-

delsen af en implementeringsplan:  

Fremmende faktorer:  

• engageret ledelse 

• tydelig formål  

• tid  

• undervisning 

• tovholder eller nøgleperson 

 

Hæmmende faktorer: 

• travlhed og manglende information eller ingen individuel inddragelse i processen 

• beskriv hvad ændring i praksis består af 

• tilstrækkelige ressourcer 

• vis forholdet mellem den ændrede praksis og hvad der kommer ud af det 
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3 Formål  

Ud fra forskning i den afsøgte og gennemgåede litteratur er der enighed om, at evidensba-

seret viden forbedrer resultaterne for patienter, personale og organisationer. Litteraturgen-

nemgangen har vist og opfordret til, at der udvikles på området; anvendelse af evidens i 

praksis. Ligeledes er der i patientforløbet beskrevet, hvor vigtig interventioner omkring mo-

bilisering er for at kunne opnå bedre patient-pleje og de fordele, det medfører med færre 

indlæggelsesdage og mindsket dødelighed, hvorfor formålet med projektet er: 

At udarbejde en implementeringsplan hvor interventionen omkring tidlig mobili-

sering i klinisk praksis er muligt. 

Kan der identificeres sammenhæng mellem tidlig mobilisering og 30 dages mor-

talitet efter projektet er implementeret? 

4 Teoretisk ramme for implementering  

I litteraturgennemgangen omhandlende implementering, er gruppen stødte på E. Rogers 

(4.2) og grundet hans interaktionelle tilgang til implementeringen, er vi blevet yderligere in-

teresseret i han teori. 

Ud fra problemstillingen at koble evidens til anvendt praksis og især den omtalte interakti-

onelle læring samt vigtigheden af, at sygeplejersken føler ejerskab til det nye for at anvende 

det i praksis, vælger vi Rogers` diffusionsteori som implementeringsteori, da den inkluderer 

interaktionen. 

I sin bog Diffusion of Innovation redegør Everett Rogers sociolog og professor i kommunika-

tion for sin diffusionsteori omhandlende, hvordan en person eller gruppe trinvis tilegner sig 

nye innovationer (Rogers 1995).  Diffusionsteori søger at beskrive adoptionsmønsteret og 

hvorfor og hvordan, en innovation bliver succesfuld. Rogers pointe er, at man fokuserer på 

netværk, sociale systemer og kommunikationens betydning for spredning af innovationer. 

Teoriens sigte er, at ved at dele information med hinanden, kan der opnås en fælles forstå-

else for innovationernes muligheder. En forudsætning er overordnet engageret ledelse (Ro-

gers 1995).  

I forbindelse med implementering taler Rogers om: The innovation – decision process: den 

proces et individ gennemgår, fra det får viden om innovationen, og til den er integreret i 

praksis. Han inddeler processen i fem stadier. 
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The innovation – decision process  

1. Vidensstadiet. Personen bliver opmærksom på innovationens eksistens og får en grund-

læggende kendskab til dens muligheder og funktion (s. 171). 

2. Overbevisningsstadiet. Personen interesserer sig for innovationen og søger aktiv mere in-

formation om den, hvorved en positiv eller negativ opfattelse dannes (s.174).  

3. Beslutningsstadiet. I denne fase vurderer personen innovationens fordele og ulemper og 

tager beslutning om, hvorvidt den skal adopteres eller ej (s. 177). 

4. Implementeringsstadiet. Her tages innovationen i brug af adoptanten. Der er stadig en vis 

form for usikkerhed omkring konsekvenserne ved innovationen (s. 179). 

5. Bekræftelsesstadiet. Tilstanden af usikkerhed forsøges fjernet ved yderligere søgen efter 

viden omkring innovationen, og når det lykkes at fjerne usikkerheden vil adoptanten fort-

sætte med at anvende den nye innovation og integrerer den som en del af praksis. (s. 189).  

    De tre første stadier beskriver Rogers, som mentale tænknings og beslutnings processer. 

Det er først i stadie fire, den praktiske anvendelse finder sted. 

5. Plan for implementering 
 

Den intervention der skal implementeres er, at patienten skal mobiliseret senest 24 timer 

efter han er operereret for en hoftenær fraktur.  

Der afholdes et personale møde hvor gruppen fremlægger den nye vider omkring overle-

velse 30 dage efter tidlig mobilisering. Her diskuteres årsagen til at der ikke er så mange pa-

tienter, der mobiliseres til tiden. Følgende punkter fremkom: 

• For få plejepersonaler – de fleste gange skal der to personer til at mobilisere patienten 
første gang. 

• Manglende planlægning 

• Nedprioriteret 

• Manglende viden på området 

• Manglende tværfaglighed - bange for at overtræde kompetence områder – hvad må ple-
jen og hvad gør fys/ergo 

• Bange for at skubbe på (det er synd for patienten) 
 

For at imødekomme personalets udsagn om manglende hænder ved mobiliseringen og for 

at sikre at de rette kompetencer er til stede, afholder gruppen et møde med fys/ergo. Da de 

hører omkring vigtigheden af den tidlige mobilisering, tilbyder ergoterapeuterne at komme 

og hjælpe plejepersonalet med mobiliseringen hver morgen ved de to første patienter. 
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Nu skal ideen skabes hos personalet og tilpasses afsnittets arbejdsgange. Det bliver projekt-

gruppen med den afsnitsledende sygeplejerske, udviklingssygeplejersken den daglige klini-

ske koordinator samt afsnitssekretæren, der har ansvaret for at følge implementeringspla-

nen. Rogers beskriver, at det er vigtigt for implementeringen, at ledelsen udpegede perso-

ner, der er ansvarlige for udbredelsen, og påpeger, at udvælgelsen af personer til at sprede 

en innovation i en afdeling, ofte er for tilfældig, og taler i den forbindelse om ”Opinion 

Leaders ” som personer i en organisation, der er i stand til at påvirke det øvrige personales 

holdning til og adoption af noget nyt, da det er dem, der interpersonelt får idéen til at 

sprede sig i gruppen (Rogers 1995). 

Afsnitslederen: følger med og viser interesse i projektet – deltager i møder - informations-

breve. Det formidles at den nye intervention er tænkt som en fælles opgave, hvor dialog, 

ideer til ændring og afprøvning er i fokus, for at få det frem, der passer ind i praksis, men 

også for at plejepersonalet føler sig medinddraget fra starten 

Daglig klinisk koordinator: nævner hver morgen, hvor mange patienter, der er til tidlig mobi-

lisering og kort orientering omkring det nye tiltag. Det er her Rogers adaptionsproces er ind-

draget, for det er i de tre første faser at plejepersonalets mentale tænknings og beslutnings 

processer foregår. I videns stadiet får hun et grundlæggende kendskab til interventionens 

muligheder og funktion. Derefter søger hun i overbevisningsstadiet aktiv mere information 

om tiltaget, hvorefter en positiv eller negativ opfattelse dannes.  

Koordinater orienterer ligeledes ergoterapeuten, som hver morgen ringer 8.10 for at blive 

orienteret om antallet af mobiliseringspatienter samt tjekker at tidlig mobilisering er korrekt 

dokumenteret m.h.p RKKP databasen. 

Udviklingssygeplejersken: tjekker at tidlig mobilisering er korrekt dokumenteret, gå i dialog 

med plejepersonalet, da det er her, de første tanker hos sygeplejersken opstår, om hvorvidt 

det er en mulighed at acceptere tiltaget. Rogers siger, at der er nogle bestemte egenskaber, 

som, hvis de er til stede i tiltaget og præsentationen, kan fremme adaptionsprocessen. Sy-

geplejersken skal kunne se fordele ved det nye sammenlignet med nuværende praksis. Tilta-

get skal være foreneligt med hendes værdier og behov, og det skal være nemt at anvende, 

afprøve og give mening, og der skal være et hurtigt synligt resultat. 

Her afprøves tiltaget i praksis, og Rogers teori siger, at i denne fase vil sygeplejersken stadig 

have en vis form for usikkerhed omkring tiltaget, som søges fjernet ved yderligere søgen ef-

ter viden omkring den. I denne refleksions og afprøvningsperiode forsøger sygeplejersken at 

skaffe sig overblik og kontrol ved at koble tidligere arbejdsgange og erfaringer til den nye 

arbejdsgang, og hvis det lykkes at fjerne usikkerheden, bliver sygeplejersken bekræftet i, at 
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hendes beslutningen om at anvende det nye tiltag er acceptabel, og hun vil derfor fortsætte 

med at anvende den nye innovation og integrerer den som en del af praksis.  

Afsnitssekretæren: registrerer data i RKKP databasen samt udskriver datooversigt omkring 

tidligmobilisering og 30 dagsmobilitet. Disse fremvises ved morgenmøder samt tværfaglige 

møder for at fremme adaptionsprocessen med synlige resultater. 

 

6. Resultat 

 

7. Diskussion  
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