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Forord 
 
Denne antologi er resultatet af et landsdækkende projekt om mobilisering af den ortopædkirurgiske 
patient igangsat i 2019 af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje (VIDOKS).  
 
Antologien er den anden i rækken af antologier, hvor ortopædkirurgiske afdelinger bidrager med 
projekter, der udfolder et sygeplejefagligt behovsområde i relation til ortopædkirurgiske patienter. 
Første antologi fra 2017 omhandlede søvn og ortopædkirurgiske patinter og kan findes på vidoks.dk. 
Der har herefter været et ønske om at gentage denne form for vidensgenerering og -deing med et nyt 
relevant behovsområde indenfor ortopædkirurgisk sygepleje. Efter en afstemning blandt ortopædki-
rurgiske sygeplejersker blev mobilisering valgt. 
 
Alle ortopædkirurgiske afdelinger blev derfor indbudt til at deltage i et landdækkende projekt med 
iværksættelse af et lokalt projekt til at udfolde aspekter om mobilisering af ortopædkirurgiske pati-
enter. Kravet til projektet var, at det skulle relateres til mobilisering og ortopædkirurgiske patienter, 
mens det lokalt kunne besluttes, hvad projektet mere detaljeret skulle omhandle, og hvilket omfang 
projektet skulle have. Projekterne er således af varierende størrelse og indeholder forskellige aspekter 
omkring mobilisering.  
 
I alt 12 ortopædkirurgiske afdelinger har bidaget til antologien med spændende udviklings- eller pi-
lotprojekter. Hver region er repræsenteret med 2-3 projekter. Projektet har fra start fået stor opbakning 
fra landets ortopædkirurgiske oversygeplejersker og ledere, som har sikret rammer og muligheder for 
de lokale projekter. Der er arbejdet struktureret med valg af problemstilling, dataindsamling, analyse, 
tolkning af resultater og udarbejdelse af kapitler til denne antologi.  
 
Situationen med COVID-19 pandemien har haft stort indvirkning på hverdagen i landets ortopædki-
rurgiske afdelinger de sidste to år. Det er derfor særligt imponerende, at 12 afdelinger alligevel er 
kommet i mål med deres projekter – nogle dog med færre patienter end planlagt, da der i længere 
perioder ikke var mulighed for at udføre projekter på ortopædkirurgiske patienter. 
 
Denne antologi er endnu et tiltag i rækken af mange initiativer, som ortopædkirurgiske sygeplejersker 
har taget for at være aktive i udviklingen af sygeplejen inden for specialet. Ortopædkirurgiske syge-
plejersker er kendt for at være i front med nye tiltag. Dette skyldes bl.a. et aktivt fagligt selskab for 
ortopædkirurgiske sygeplejersker (FSOS), et Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje 
og en solid opbakning af faglige initiativer fra alle de ortopædkirurgiske oversygeplejersker/ ledere i 
Danmark. 
 
Tak for alles deltagelse og engagement. 
 
Hanne Mainz,  
Centerleder, Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje. 
 
 
 
 
 

"Udvikling kommer af at dele viden med andre" 
Bertel Haarder, tidl. undervisningsminister/sundhedsminister 
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Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient 
 
 
Indledning 
 
At mobilisere indlagte patienter, så meget som deres tilstand tillader det, er essentiel for en optimal 
rehabilitering efter sygdom eller skade. Mobilisering har ikke alene betydning for den fysiske funk-
tion, men kan også påvirke den følelsesmæssige og sociale trivsel for patienten (1). Dette er påvist i 
en litteraturgennemgang af 36 videnskabelige studier om effekten af mobiliseringsindsatser under 
indlæggelsen for forskellige grupper af indlagte voksne patienter. De fysiske fordele ved øget mobi-
lisering kan relateres til færre smerter, mindre træthed, forbedret gangdistance, lavere risiko for deli-
rium, vandladningsproblemer, pneumoni, dyb venetrombose og død (1). Derudover viste litteratur-
gennemgangen, at øget mobilisering kan nedsætte risikoen for depression og angst, give mere til-
fredshed, større uafhængighed og bedre livskvalitet. Adskillige studier i den omtalte litteraturgen-
nemgang fremhævede også, at lavere omkostninger herunder kortere indlæggelser har en sammen-
hæng med en øget mobiliseringsindsats hos indlagte patienter.  
 
Tidligere var de konventionelle ortopædkirurgiske patientforløb med flere dages sengeleje anset for 
naturlig efter operationer pga. smerter, slanger, dræn og restriktioner, som i sig selv hæmmede mo-
bilisering, men indenfor de sidste årtier er der kommet et øget fokus på at få patienterne mobiliseret 
hurtigst muligt efter operationen. I 1997 introducerede Kehlet et al det accelererede patientforløb som 
et tværfagligt behandlingskoncept med fokus på hurtig mobilisering samtidig med anbefalinger om 
optimering af ernæring, information, anæstesi, smertebehandling, samt minimal brug af slanger, dræn 
og andre restriktioner (2). Hensigten med at optimere disse områder var, at patienterne blev mindst 
muligt sygeliggjort for derved at opnå en kortere rehabiliteringsperiode og skabe bedre helbredsmæs-
sige resultater (3, 4)  
 
Patientforløbene i ortopædkirurgiske afdelinger er da også blevet kortere og kortere samtidig med, at 
en tiltagende større del af operationerne foretages som sammedagskirurgi. De korte forløb stiller krav 
om, at plejepersonalet planlægger mobilisering af patienten tidligt i forløbet og eventuelt i samarbejde 
med terapeuterne får tilrettelagt en fokuseret og patienttilpasset genoptræning.  
 
At få patienten mobiliseret er en betydende plejeopgave i ortopædkirurgiske afdelinger. Plejeperso-
nalet skal motivere, hjælpe og støtte patienten med at blive mobiliseret. Sygeplejersken skal derud-
over sørge for de bedste betingelser for mobilisering herunder sikre, at patienten er smertedækket, at 
der er gode trygge rammer, og at de rette hjælpemidler er til stede. Ofte foregår flere af disse tiltag i 
tæt samarbejde med terapeuterne uden at skelne skarpt mellem, hvad der er mobilisering, og hvad der 
er genoptræning.  
 
Projekterne beskrevet i denne antologi undersøger forskellige aspekter omkring mobilisering af den 
ortopædkirurgiske patient. Forskellige ortopædkirurgiske patientgrupper indgår i projekterne, som 
bl.a. omhandler mobilisering og smerter, mobilisering til måltider, årsager til manglende mobilise-
ring, patientinddragelse i mobilisering, mobilisering efter udskrivelse, organisering af tidlig mobili-
sering, tværfagligt samarbejde om mobilisering og meget mere. Det er håbet, at disse projekter, ud-
over at danne grundlag for yderligere tiltag og undersøgelser i den enkelte afdeling, også kan bidrage 
til inspiration i andre ortopædkirurgiske afdelinger.  

 
 

God læselyst. Hanne Mainz. 
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Mobilisering af akutte patienter til måltider  
på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit  

– et udviklingsprojekt. 
 
 
Monica Thomassen, Afdelingssygeplejerske MKS, monithom@rm.dk  
Pernille Brøchner Jakobsen, Udviklingssygeplejerske  
 
Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers 
 
Abstract 
Baggrund. Mobilisering af patienter er en vigtig del af plejeopgaven på ortopædkirurgiske afdelinger 
og har stor betydning for optimal rehabilitering efter operation. Hurtig mobilisering nedsætter risi-
koen for en lang række komplikationer, og mobilisering til måltider forebygger desuden dysfagi. Al-
ligevel oplevede vi, at mobilisering til måltider ikke fandt sted i det omfang litteraturen anbefaler. 
Formål. At identificere problemområder og derved ændre arbejdsgange, så flere akutte patienter mo-
biliseres til stol i forbindelse med måltider. 
Metode. Indledningsvis blev der foretaget en baseline registrering af hvor mange patienter, der blev 
mobiliseret til stol ved måltider. Efterfølgende blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 
terapeuter og plejepersonale. Formålet var at klarlægge fordrende og hindrende faktorer for mobili-
sering af patienterne. Ud fra spørgeskemaets resultater fastsattes interventioner for praksis. Disse in-
terventioner blev implementeret, hvorefter en ny registrering fandt sted.   
Resultat. Baselineregistreringen viste, at kun 15% af de akutte patienter blev mobiliseret til morgen-
måltidet forud for projektet. Efter interventionerne var implementeret viste en ny registrering, at mo-
bilisering til morgenmåltidet var steget til 44%.                                      
Konklusion. Vi ændrede få arbejdsgange og øgede fokus på mobilisering til måltider og således lyk-
kedes vi med at øge antallet af akutte patienter, der mobiliseres til stol i forbindelse med måltider.  
 
 
Baggrund 
 
Mobilisering af patienter er en vigtig del af plejeopgaven på ortopædkirurgiske afdelinger og har stor 
betydning for optimal rehabilitering efter operation. Øget mobilisering hos indlagte patienter bidrager 
til bedre trivsel, uafhængighed og generelt bedre livskvalitet. Derudover er der væsentlige fysiske 
fordele som færre smerter, mindre træthed, forbedret gangdistance, lavere risiko for pneumoni, deli-
rium, dyb venetrombose, vandladningsproblemer og død (1-2). 
 
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Randers var i perioden 2019-2021 en del af det 
landsdækkende lærings- og kvalitetsteam (LKT), der arbejdede med patienter med hoftenært lårbens-
brud med henblik på at forbedre deres behandling. Gennem strukturerede tværfaglige og tværsekto-
rielle arbejdsgange opnåede vi gode resultater for denne patientgruppe (3). I LKT-projektets protokol 
foreskrives det, at patienterne mobiliseres så hurtigt som muligt på operationsdagen. Det bør desuden 
tilstræbes, at patienterne sidder i stol og spiser den første morgen efter operationen og alle måltider 
derefter (4,5). 
 
Ligeledes blev der på Regionshospitalet Randers i efteråret 2019 i samarbejde med Regionshospitalet 
Nordjylland og Regionshospitalet Horsens gennemført et udviklingsprojekt. Fokus i dette projekt var 
synke- og spisebesvær hos patienter opereret for hoftenær fraktur. Projektet viste blandt andet, at 
patienterne under indlæggelsen ofte ikke var mobiliseret til stol i forbindelse med måltider (6). Fra 
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litteraturen ved vi, at det er essentielt for evnen til at spise effektivt og sikkert, at man sidder i en god 
spisestilling. En god spisestilling bidrager til et øget ernæringsindtag og nedsætter risikoen for dysfagi 
(7-9). Desuden er det veldokumenteret, at mobilisering i stol til måltiderne bidrager til patienternes 
fysiske, følelsesmæssige og sociale velbefindende (1, 2). 
 
Patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit kan overordnet inddeles i to grupper, elektive og 
akut indlagte patienter. De elektive patienter består hovedsagligt af alloplastikpatienter og de akutte 
af patienter, som har fået foretaget amputation, opereret for hoftenær fraktur eller andre frakturer samt 
patienter indlagt efter traume eller med infektion. Langt de fleste patientforløb foregår efter fast-track-
principperne. Det er derfor velkendt for personalet, at hurtig mobilisering er en væsentlig faktor for, 
at patienterne kan opnå principperne i fast-track forløbet (10).  
 
Alligevel oplevede vi, at det ofte var de elektive og mindst ressourcekrævende patienter, der blev 
mobiliseret først og hyppigst. En del af de akutte patienter er svækkede ældre med sekundære diag-
noser som f.eks. demens og KOL. Det kan være svært for disse patienter at finde kræfter og motiva-
tion til mobilisering og træning. Desuden skal der ofte være to personaler til mobilisering af netop 
disse komplekse akutte patienter. Sygeplejerskerne oplevede stort arbejdspres om morgen, når alle 
patienter skulle observeres, have mad og medicin. Derfor var det svært at gå to personaler ind og 
mobilisere til morgenmaden. Det resulterede i, at de akutte patienter ofte fik morgenmad i sengen. Da 
terapeuterne først kom efter kl 09.00, var det ikke muligt at drage nytte af det tværfaglige samarbejde 
i forbindelse med mobilisering til morgenmåltidet. Når terapeuterne kom, oplevede de, at patienterne 
havde brug for ro, da patienterne havde haft travlt med at få målt værdier, få medicin og spise deres 
morgenmad. Desuden havde patienterne ofte smerter, da de først fik deres analgetika i forbindelse 
med eller efter morgenmaden. De eksisterende arbejdsgange gjorde, at plejepersonalet og terapeu-
terne kom til at arbejde parallelt af hinanden fremfor at arbejde sammen om mobiliseringen. Derfor 
ønskede vi at kigge nærmere på vores arbejdsgange for at se, hvilke der kunne ændres, således pati-
enterne oftere blev mobiliseret til måltiderne.  
 
På baggrund af vores generelle viden om vigtigheden af mobilisering, erfaringer fra LKT forløb og 
dysfagiprojektet ønskede vi at øge antallet af akutte patienter, der mobiliseres til måltiderne. Vi øn-
skede at se nærmere på vores tværfaglige arbejdsgange for at se, hvilke der kunne ændres, så flere 
patienter blev mobiliseret til måltiderne. 
 
 
Formål 
 
Formålet med dette projekt var at identificere problemområder og derved ændre arbejdsgange, så 
flere akutte patienter kunne mobiliseres til stol i forbindelse med måltider. 
 
 
Metode 
 
Projektet udførtes som et udviklingsprojekt med tydeligt afsæt i klinisk praksis og involvering af 
relevant personale. Projektet var forankret i sygeplejen på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, men udfør-
tes som et tværfagligt projekt med deltagelse af Fysio- og Ergoterapien. Forud for projektets start 
blev der etableret en projektgruppe bestående af tre fysioterapeuter, en ergoterapeut og tre sygeple-
jersker. Projektet involverede alle akutte patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit i projekt-
perioden. Projektgruppen lavede først en baseline registrering af, hvor mange akutte patienter, der 
blev mobiliseret til stol ved måltider. Der blev efterfølgende lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvis 
formål var at klarlægge personalets egne vurderinger af patienternes mobiliseringsgrad samt for-
drende og hindrende faktorer for mobilisering og ideer til forbedringer. Projektgruppens opgave var 
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dernæst at iværksætte interventioner for praksis ud fra data fra spørgeskemaet. Interventionerne skulle 
imødekomme projektets formål og skulle være ”udgiftsneutrale”, dvs., at der skulle optimeres uden 
tilførsel af personaleressourcer. 
 
I det følgende beskrives metoden for registrering af mobilisering og for spørgeskemaundersøgelsen, 
der efterfølgende dannede grundlag for interventioner i praksis. 
 
Baseline registrering og registrering efter intervention 
I uge 6 og uge 8 2020 blev der foretaget en optælling af, hvor stor en andel af de akutte patienter, der 
var mobiliseret til siddende på sengekanten, i stol eller i siddestilling i sengen i forbindelse med mor-
gen- og middagsmåltidet (kl. 08.15 og 12.15). Uge 7 blev fravalgt, da den ikke var repræsentativ ift. 
antallet af personaler i afsnittet grundet ferie. Alle akutte patienter, hvor mobilisering var tilladt, ind-
gik i optællingen. Patienterne blev inddelt efter diagnosegrupperne, hoftenære frakturer, traume mod 
crus/fod, amputation af underekstremitet, commotio og traume mod hånd/arm. Dette med henblik på, 
at skabe et overblik over diagnosefordelingen blandt de akutte patienter i registreringsugerne. Grun-
det projektets omfang og tilgængelige ressourcer er der udelukkende lavet observationer i dagvagter 
og i 2 uger ad gangen. Projektgruppen planlagde, hvem der observerede og hvornår. Fire forskellige 
personer, som vanligt kom på afsnittet, foretog optællingen. Optællingen blev foretaget uden foregå-
ende information til personalegruppen for at undgå, at personalegruppen ændrede adfærd. Optællin-
gen blev foretaget ud fra et struktureret skema.  
 
Registreringen blev gentaget i uge 48 og 49 i 2021 efter implementeringen af relevante interventioner 
med samme fremgangsmåde som ved baseline registreringen. Dette for at undersøge om de imple-
menterede tiltag havde øget antallet af mobiliserede patienter til måltiderne. 
  
Spørgeskemaundersøgelse 
Spørgeskemaet blev i februar 2020 umiddelbart efter baselinemålingen tilsendt 42 personaler tilknyt-
tede Ortopædkirurgisk Sengeafsnit. Spørgeskemaet blev lavet i SurveyXact, et softwareprogram til 
oprettelse af internetbaserede spørgeskemaundersøgelser og distribueret via e-mail i en form, hvor 
personalet kunne svare anonymt. Ingen af spørgsmålsfelterne havde tvungne svarfelter. Svarmulig-
hederne i skemaet var kategoriske: slet ikke, i ringe grad, i nogen grad, i høj grad og i meget høj grad 
eller fritekstfelter. I spørgsmål 3 er der medtaget en svarkategori: ”ikke relevant for mig”, da en væ-
sentlig del af personalet f.eks. terapeuter og faste nattevagter, ikke er til stede om aftenen (angivet til 
40%). Spørgeskemaet blev udarbejdet og pilottestet af projektgruppen, inden det blev sendt ud til 
personalet (11). Spørgsmålene anvendt i spørgeskemaet ses i Tabel 1. 
 
Spørgeskemaet havde til formål at få afdækket personalegruppens opfattelse af, i hvor høj grad de 
akutte patienter mobiliseres til måltiderne, samt hvilke faktorer personalegruppen kunne pege på som 
centrale for, hvorvidt patienterne mobiliseres til måltiderne eller ej. Ligeledes blev der i undersøgel-
sen efterspurgt gode ideer til, hvordan mobiliseringsgraden af de akutte patienter kunne øges.  
 
Projektgruppen analyserede data fra baselineregistreringen og spørgeskemaundersøgelsen, hvorefter 
resultaterne blev præsenteret på flere tværsektorielle personalemøder, for at få inddraget personale-
gruppen og få projektet bredt forankret. Projektgruppen identificerede herefter problemområder og 
igangsatte tværfaglige interventioner i praksis. Interventionerne var ikke planlagt på forhånd, da de 
afhang af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.  
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Tabel 1. Spørgsmål anvendt i spørgeskemaet 
 

1 I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres til stol i forbindelse med morgenmåltidet  
2 I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres til stol i forbindelse med middagsmåltidet 
3 I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres til stol i forbindelse med aftensmåltidet  
4 Hvilke faktorer oplever du som medvirkende til, at akutte patienter bliver mobiliseret til stol til 

måltiderne  
5 Hvilke faktorer oplever du som medvirkende til, at akutte patienter ikke bliver mobiliseret til stol til 

måltiderne  
6 I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres i relevant omfang i forhold til den enkelte 

patients behov for mobilisering til stol (set ud fra en faglig vurdering)  
7 I hvor høj grad oplever du, at terapeuternes ressourcer på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit bruges hen-

sigtsmæssigt i forhold til mobilisering af akutte patienter  
8 I hvor høj grad oplever du, at plejepersonalets ressourcer på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit bruges 

hensigtsmæssigt i forhold til mobilisering af akutte patienter 
9 Hvilke faktorer mener du kunne bidrage til, at terapeuternes ressourcer på Ortopædkirurgisk Sen-

geafsnit kunne bruges mere hensigtsmæssigt i forhold til mobilisering af akutte patienter  
10 Hvilke faktorer mener du kunne bidrage til, at plejepersonalets ressourcer på Ortopædkirurgisk Sen-

geafsnit kunne bruges mere hensigtsmæssigt i forhold til mobilisering af akutte patienter  
11 Har du kommentarer til spørgsmålene eller ønsker du at uddybe noget? 

 
Der blev indhentet tilladelse ved ledelsen i afsnittet. Projektet blev ikke anmeldt til den nationale 
Videnskabsetiske Komite, da projektet var et udviklingsprojekt, der ikke involverede behandlingen 
af patienterne. Personalet var sikret anonymitet i besvarelsen af spørgeskemaet 
 
 
Resultater 
 
Registrering af mobiliseringsgraden hos akut indlagte patienter 
Baselineresultatet viste, at 15% af de akutte patienter blev mobiliseret til stol ved morgenmåltidet 
mod tilsvarende 37% til middagsmåltidet. En ny registrering efter implementering af interventioner 
viste en øgning af mobiliseringsgraden til 44% ved morgenmåltidet og 40% til middagsmåltidet (Se 
Tabel 2 og 3). 
 
Tabel 2. Resultater fra baseline registrering i uge 6 og 8 2020. 

Uge Måltid Antal i seng Antal på senge-
kant 

Antal i stol Antal akutte pa-
tienter i afdelin-
gen 

6 Morgen 10 3 4 17 

6 Middag 6 3 5 14 

6 Morgen 6 5 2 13 

6 Middag 6 3 3 12 

6 Morgen 6 3 3 12 

6 Middag Ingen måling    

6 Morgen 6 2 1 9 

6 Middag 3 1 5 9 

6 Morgen 7  2 9 

6 Middag 9 1 2 12 

8 Morgen 8   8 

8 Middag 9  2 11 

8 Morgen 9 5 1 15 

8 Middag Ingen måling    
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8 Morgen 10  1 11 

8 Middag 4 0 12 16 

8 Morgen 3 3 3 9 

8 Middag 6 1 2 9 

8 Morgen 9 2 0 11 

I alt  111 32 48 197 

 

Tabel 3. Resultater fra registrering efter interventioner i uge 48 og 49 2021. 

Uge  Måltid Antal i seng Antal på 
sengekant 

Antal i stol Antal akutte 
patienter  
i afdelingen          

48 Morgen 8 1 6 15 

48 Middag Ingen måling    

48 Morgen 7 1 10 18 

48 Middag 6 3 7 16 

48 Morgen 7 4 6 17 

48 Middag 8 3 5 16 

48 Morgen 7 1 8 16 

48 Middag Ingen måling    

48 Morgen 5 2 8 15 

48 Middag 9 0 4 13 

49 Morgen 2 2 5 9 

49 Middag 4 2 5 11 

49 Morgen 7 4 4 15 

49 Middag Ingen måling     

49 Morgen 5 0 6 11 

49 Middag 3 1 3 7 

49 Morgen 10 1 4 15 

49 Middag 5 0 8 13 

49 Morgen 3 1 5 9 

49 Middag 7 1 2 10 

I alt  103 27 96 226 

 

I alle fire uger var der mellem 18 og 22 patienter indlagt pr. dag (samlet akutte og elektive).  
 
Som vist i Tabel 2 og 3, var der 13% flere akut indlagte patienter i uge 48 og 49 i 2021 end i uge 6 
og 8 i 2020. Heraf var der 36% flere patienter indlagt med hoftenær fraktur, amputation og fraktur på 
fod/crus i ugerne 48 og 49 end i ugerne 6 og 8. Se Tabel 4. Der var to færre personaler i dagvagt i uge 
49 end i de andre tre uger.  
 

Tabel 4. Diagnosefordeling blandt de akutte patienter i registreringsugerne. 

Diagnose Uge 6 (2020) Uge 8 (2020 Uge 48 (2021) Uge 49 (2021) 
Hoftenære fraktur 6 8 6 9 

Traume mod fod/crus 2 5 8 5 

Amputation af UE 1 3 3 3 

Commotio cerebri 2 2 0 1 

Traumer mod hånd/arm 7 9 8 5 
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Resultat af spørgeskemaundersøgelsen 

Spørgeskemaet blev sendt til 42 personer, heraf 26 sygeplejersker, 5 social- og sundhedsassistenter 
og 9 fysio- og ergoterapeuter, som alle var tilknyttede Ortopædkirurgisk Sengeafsnit. Ud af 42 per-
soner svarede 31, hvilket gav en svarprocent på 74%.  
 
I det følgende præsenteres resultaterne fra spørgeskemaet. Spørgsmål 1, 2, 3, 6, 7 og 8 med kategori-
ske svar er illustreret ved hjælp af figurer. Spørgsmål 4, 5, 9, 10 og 11 med åbne svarkategorier 
præsenteres ved hjælp af udvalgte kommentarer. 
 
Nedenstående figurer 1, 2 og 3 illustrerer respondenternes vurdering af, i hvilken grad patienterne 
mobiliseres til de 3 hovedmåltider.  

Totalt set angiver 48% af respondenterne, at patienterne mobiliseres til morgenmåltidet ”i ringe 
grad” og 47% ”i nogen grad” Kun 3% angiver ”i høj grad” og endnu 3% ”i meget høj grad” (se Fi-
gur 1).  

Figur 1. I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres til stol i forbindelse med morgenmåltidet 
(n=31)? 

 

 

 

 

 

 

 

I alt angives det, at 45% i nogen grad og 45% i høj grad oplever, at patienterne bliver mobiliseret i 
forbindelse med middagsmåltidet (se Figur 2).  

Figur 2. I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres til stol i forbindelse med mid-
dagsmåltidet (n=31)?                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 3 ses det, at vurderingen af mobiliseringsgraden til aftensmåltidet vurderes til ”i ringe grad” 
10% og ”i nogen grad” 40% (se figur 3). 
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Figur 3. I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres til stol i forbindelse med aftensmåltidet 
(n=30)? 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 viser, at 54% af personalet mener, at akutte patienter ”i nogen grad” mobiliseres ift. den en-
kelte patients behov og op mod 38% finder, at patienterne mobiliseres ”i ringe grad” ift. den enkel-
tes behov.  

Figur 4. I hvor høj grad oplever du, at akutte patienter mobiliseres i relevant omfang i forhold til den en-
kelte patients behov for mobilisering til stol (set ud fra en faglig vurdering) (n=26)?  

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 5 og 6 blev personalet bedt om at vurdere, i hvilken grad plejepersonalets og terapeuternes 
ressourcer bruges hensigtsmæssigt.  

Her svarede 33%, at terapeuternes ressourcer og 21% af plejepersonalets ”i ringe grad” anvendes 
hensigtsmæssigt. I alt 13% vurderer, at terapeuternes og 38% af plejepersonalets ressourcer ”i høj 
grad” anvendes hensigtsmæssigt.  

Figur 5. I hvor høj grad oplever du, at terapeuternes ressourcer på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit bruges 
hensigtsmæssigt i forhold til mobilisering af akutte patienter (n=25)? 
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Figur 6. I hvor høj grad oplever du, at plejepersonalets ressourcer på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit bruges 
hensigtsmæssigt i forhold til mobilisering af akutte patienter (n=26)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det følgende præsenteres resultater, ved hjælp af udvalgte kommentarer, fra de åbne spørgsmål (4, 
5, 9, 10 og 11). 
 
På spørgsmålene om hvilke faktorer personalet ser som medvirkende til eller hindrende for, at akutte 
patienter mobiliseres til stol til måltiderne, svarer 64%, at ressourcer er afgørende. Næst efter res-
sourcer svarer 44%, at patienternes kræfter eller smerteniveau spiller en afgørende rolle for om pati-
enterne mobiliseres: "Om morgenen er der kun plejepersonalet til at mobilisere, og der skal også 
TOKS'es, gives morgenmad, personlig pleje og toiletbesøg. Derfor kan det være svært at nå mobili-
seringerne. Særligt hvis det er en førstegangsmobilisering, så afventer vi gerne fysioterapeuterne” 
eller ”at det prioriteres, at patienternes kræfter skal bruges ifm. mobilisering til måltider”. 
 
De sidste to spørgsmål i spørgeskemaet omhandler respondenternes vurdering af, hvilke faktorer der 
kunne bidrage til, at henholdsvis terapeuternes og plejepersonalets ressourcer kunne bruges mere 
hensigtsmæssigt. Her svarer 74%, at hvis terapeuterne møder tidligere i afdelingen vil ressourcerne 
kunne anvendes mere hensigtsmæssigt: ”hvis de kommer på afdelingen kl. 7.30 til den første mobili-
sering samt kl. 11 til 12.30”. I 15% af besvarelserne beskrives ønsket om bedre timing i samarbejde 
med patienterne: ”bedre planlægning og anvendelse af patienternes ressourcer hele døgnet” og 31% 
omhandler bedre timing personalegrupperne imellem: ”bedre timing med terapeuterne, så vi ikke 
dobbeltmobiliserer ifm. personlig pleje og træning” og ”at der laves klare aftaler med terapeuter 
omkring patienterne” 
 
Interventioner 
Data fra baselineregistreringen og spørgeskemaundersøgelsen viste, at der var behov for ændrede 
arbejdsgange, så de tværfaglige ressourcer blev udnyttet bedre. Analysen af spørgeskemaundersøgel-
sen identificerede flere områder med brug for optimering, hvis flere patienter skulle mobiliseres til 
stol i forbindelse med måltider. Projektgruppen udvalgte herefter problemområder og igangsatte tvær-
faglige interventioner i praksis.  
  
Omorganisering af arbejdsgange 
I spørgeskemaundersøgelsen efterspurgte personalet øget tværfagligt samarbejde omkring mobilise-
ringerne især til morgenmåltidet. Terapeuternes tilstedeværelsestid blev ændret, så de kom en time 
tidligere om morgenen. Da projektet skulle holdes udgiftsneutral, gik terapeuterne tilsvarende tidli-
gere fra afsnittet.  

Mellem kl. 8 og 8.30 stod serviceassistenterne klar med morgenmaden. Efter ønske fra personalet 
blev dette tidsrum forlænget med et kvarter. Ligeledes blev der lavet aftale med serviceassistenterne 
om at hjælpe med at dele mad ud til de patienter, der var mobiliseret og sad og ventede på at få mad, 
hvilket frigav ressourcer til terapeuter og plejepersonale til at få mobiliseret flere patienter. 
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• Terapeuternes tilstedeværelse i afsnittet ændredes, så de mødte kl 8. 
• Patientansvarlige terapeuter og sygelejersker blev registreret med telefonnummer på elektro-

niske patienttavler, så hurtig dialog blev mulig. 
• Serviceassistenterne hjalp med servering af morgenmad. Madvognen er åben et kvarter læn-

gere om morgenen. 
 
Sufficient smertedækning 
Ved morgenmobiliseringen erfarede både plejepersonalet og terapeuterne, at de akutte patienter ofte 
var insufficient smertedækket. Patienterne modtog først deres smertestillende medicin i forbindelse 
med morgenmadsserveringen. I fællesskab med lægegruppen blev der ændret på tidspunktet for ud-
deling af smertestillende medicin, så nattevagterne delte dette ud mellem kl 06.00 og 07.00.  
 

• Nattevagten uddelte smertestillende medicin, så patienterne blev sufficient smertedækket til 
mobilisering til morgenmaden. 

 
Opkvalificering af sygeplejerskernes viden om mobilisering  
Der blev iværksat tværfaglig undervisning af hele personalegruppen. Undervisningen blev udført af 
terapeuter fra projektgruppen samt afsnittets forflytningsvejledere og bestod konkret af forflytning-
sundervisning, dysfagiundervisning samt fysiologisk formål med mobilisering til måltider. Undervis-
ningen blev optaget på video og lagt på afsnittets elektroniske nyhedsbog, så det kunne anvendes flere 
gange til gavn for hele personalegruppen. 

• Undervisning i mobiliseringsmuligheder og brug af hjælpemidler  
• Undervisning i dysfagi og fysiologisk formål med mobilisering til måltider. 

 
 
Diskussion  
 
Formålet med dette udviklingsprojekt var at identificere problemområder og derved ændre arbejds-
gange, så flere akutte patienter mobiliseres til stol i forbindelse med måltider. Vores baselinemåling 
viste, at blot 15% af de akutte patienter blev mobiliseret til morgenmåltidet, hvorimod vi mobiliserede 
37% til middagsmåltidet. Gennem en spørgeskemaundersøgelse blev det tydeligt, hvilke mobilise-
ringshindrende faktorer personalet oplevede. Projektgruppen implementerede udgiftsneutrale inter-
ventioner i praksis og en ny registrering viste, at der herefter blev mobiliseret 44% til morgenmåltidet 
og 40% blev mobiliseret til middagsmåltidet.  
 
Resultatet fra baselineregistreringen viste overraskende, at blot 15% af de akutte patienter blev mo-
biliseret til morgenmåltidet forud for vores interventioner i praksis. Dette understøttes af personalets 
oplevelser, som beskrevet i spørgeskemaundersøgelsen. Samlet set illustrerer svarerne, at patienterne, 
set ud fra personalets faglige vurdering, ikke blev mobiliseret tilstrækkeligt til stol i forbindelse med 
måltiderne.   

Litteraturen beskriver, hvordan manglende viden og erfaring blandt personalet, kan være en barriere 
for mobilisering af patienterne (2,12). Med baggrund i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, 
blev det tværfaglige fokus og prioritering af mobilisering diskuteret. De konkrete tiltag, der blev 
iværksat på denne baggrund, var med til at højne plejegruppens konkrete viden og satte fokus på 
patienternes mobilisering. Efter interventionerne blev implementeret blev færre patienter mobiliseret 
til sengekanten. I stedet blev flere patienterne mobiliseret til stol med rygstøtte og armlæn. Det kan 
tillægges, at personalet havde fået undervisning i dysfagi og dermed var blevet mere bevidste om 
spisestillingens betydning (4).     
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En struktureret teambaseret tilgang, hvor der arbejdes med kommunikation og rollefordeling faggrup-
perne imellem, kan effektivt øge mobiliseringen af indlagte patienter (12). Samlet viste vores resultat, 
at 31% af personalet efterlyste et bedre samarbejde mellem terapeuter og plejepersonaler og bedre 
brug af personalets ressourcer. Det kan undre, at kun 13% mente, at terapeuternes ressourcer "i høj 
grad" blev brugt hensigtsmæssigt mod 38% af plejerpersonalets. Samlet set kunne det her udledes, at 
der efterspørges en bedre anvendelse af især terapeuternes ressourcer, men resultatet skal ses i lyset 
af faggruppernes fordeling i besvarelsen af spørgeskemaet. Ved udsendelsen af spørgeskemaet blev 
der ikke sondret mellem faggrupper. Dette kunne der med fordel tages højde for ved en gentagelse af 
spørgeskemaet, da der er 9 terapeuter og 31 plejepersonaler inkluderet. Denne fordeling kan have 
påvirket resultatet. Dog viste plejepersonalet tydeligt, at de ønskede mere tilstedeværelse af terapeu-
ter, hvilket ses i resultaterne fra spørgeskemaet, hvor 74% mente, at ressourcerne blev brugt bedre, 
hvis terapeuterne mødte tidligere i afsnittet. 

En faktor, der har været beskrevet i forskellige sammenhænge i forbindelse med dette projekt, har 
været travlhed og tidspres især om morgenen. Forud for implementeringen af interventioner svarede 
64%, at tid og bemanding var helt afgørende for, om de akutte patienter blev mobiliseret. Inden for 
den første time af arbejdsdagen, skulle plejepersonalet have læst journaler og fordelt dagens opgaver, 
dispenseret og administreret medicin, målt værdier og handlet på patienternes behov. Det at terapeu-
terne kom tidligere i afsnittet, og vi fik hjælp til morgenmadsserveringen, havde stor betydning for, 
hvor mange patienter, der kunne hjælpes ud af sengen til en god spiseposition.  

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og efterfølgende diskussioner på personalemøder viste, 
at det var nødvendigt at fokusere på, hvordan patienterne kunne motiveres til mobilisering og træning. 
Litteraturen viser, at en afsnitskultur, hvor det at være fysisk aktiv er en del af indlæggelsen, er frem-
mende for mobiliseringen af patienterne (1,2,12). Det var svært for terapeuterne at få trænet med 
patienterne, hvis de først havde været mobiliseret til badeværelset og derefter var kommet i seng igen. 
En sidegevinst ved den tværfaglige tidlige mobilisering til morgenmaden var, at patienterne derefter 
kunne komme på badeværelset og samtidig få trænet med terapeuterne, inden de kom i seng igen for 
at hvile, inden de igen skulle op at sidde til middagsmaden. Det gav en rytme, der var mere naturlig 
for patienterne, hvor træningens fokus blev lagt på almindelige dagligdags aktiviteter som for eksem-
pel bad, toiletbesøg og spisesituationer (1). 

Det kan ligeledes være hindrende for mobiliseringen, hvis patienterne har smerter (2). Ifølge spørge-
skemaundersøgelsen mente 44%, at patienternes smerteniveau er afgørende for, om patienten mobi-
liseres eller ej. Vi ændrede på medicingivningstidspunkterne for at smertedække de akutte patienter 
til morgenmobiliseringen. Et fremtidigt udviklingsområde i afsnittet kunne være at arbejde videre 
med, om vores smertebehandling er sufficient, da der fortsat er 56% af de akutte patienter, der ikke 
mobiliseres til måltiderne.  

Metodemæssigt valgte vi at inddele de akutte patienter efter diagnoser. Baggrunden for dette var en 
antagelse om, at patienter med skader på underekstremiteterne var mere ressourcekrævende ved mo-
biliseringer end patienter med skader på overekstremiteterne. I resultatet ses det, at der var 13% flere 
akutte indlagte, heraf 36% flere med skader på underekstremiteterne i uge 48 og 49 end ved baseline-
registreringen. På trods af det øgede antal akutte og antageligt mere mobiliseringsmæssigt ressource-
krævende patienter, samt færre personaler i uge 49, viser resultatet, at der blev mobiliseret væsentlig 
flere patienter især ved morgenmåltidet.  
 
I forbindelse med dataanalysen er vi blevet opmærksomme på, at vi kunne have øget sammenlig-
ningsgrundlaget ved at registrere mobiliseringskompleksiteten fremfor udelukkende at registrere ind-
læggelsesdiagnosen. Vi kunne f.eks. have set på, hvilke hjælpemidler der var behov for, hvor mange 
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personaler, der skulle deltage samt patientens sekundære diagnoser/kognitive udfordringer. Dette 
kunne have øget sammenligningsgrundlaget. På trods af dette mener vi at kunne konkludere, at de to 
registreringer var sammenlignelige med hensyn til personalesammensætning, patientgrupper og be-
lægningsprocent. 
 

Selv om vi er lykkedes med at øge mobiliseringen, er der fortsat behov for vedvarende fokus på 
tværfaglige indsatser i relation til mobilisering af akutte patienter til måltider. Vi kunne med fordel 
gentage spørgeskemaundersøgelsen. Det vil give mulighed for at sammenligne personalets erfaringer 
og give et større datagrundlag at arbejde videre med. Ligeledes har det, som beskrevet, ikke været 
muligt at registrere mobilisering i aftenvagten, og der har heller ikke været arbejdet med interventio-
ner i dette vagtlag. Det vil projektgruppen gerne arbejde videre med, da spørgeskemaundersøgelsen 
viste, at 10% vurderede, at der kun ”i ringe grad” blev mobiliseret til aftensmåltidet, og 40% vurde-
rede det til ”i nogen grad”.  
 

At undersøge egen praksis var en positiv oplevelse for personalet, idet alle deltagere kendte afsnittets 
arbejdsgange og kunne bidrage konstruktivt ind i tiltag til forbedringer. Arbejdet i projektgruppen og 
afrapporteringen af undersøgelsernes fund skærpede personalets opmærksomhed på, at deres viden, 
prioriteringer og handlinger har stor betydning for antallet og kvaliteten af patienternes mobiliserin-
ger.  
 
Baselineregistreringen og spørgeskemaundersøgelsen gav den nødvendig baggrundsviden, så der 
kunne implementeres forbedringer med henblik på at få mobiliseret flere patienter til stol til målti-
derne. I arbejdet med analysen af spørgeskemadata blev det klart, at der med fordel kunne have været 
spurgt ind til personalets konkrete viden om og definition af mobilisering. Dette kunne måske være 
imødekommet ved at have inddraget andre end projektgruppen i pilottestningen af spørgeskemaet.  
                                                                                                                                                                                                                                                
Ved at beskrive projektet og metoden grundigt er der forsøgt at skabe transparens. Som det ses i 
tabellerne, mangler der data på få optællinger. Dette skyldes oftest, at dem der lavede optællingen, 
indgik i driften, hvor der kunne opstå akutte situationer i klinikken. Det er ikke uvæsentligt, at resul-
tatet også påvirkes af antallet og typen af patienter, der var indlagt, og hvor meget personale, der var 
til rådighed, til at løse de mange opgaver omkring patienterne. Ved at have indhentet data over flere 
dage kunne datamaterialet være blevet mere validt og have givet et mere sikkert resultat af mobilise-
ringsgraden til måltider. 
 
 
Konklusion 
 
Med få justeringer af arbejdsgange, relevant undervisning af plejepersonalet og et ændret fokus lyk-
kedes det at øge antallet af akutte patienter, der mobiliseres i stol til måltiderne. Registrering udført 
før og efter interventioner viste, at antallet af akutte patienter, der mobiliseres i stol til morgenmålti-
det, blev øget fra 15% til 44 % og tilsvarende fra 37% til 40 % til middagsmåltidet.  
 
Grundet Covid-19 blev projektets implementeringsfase forlænget, og der er således gået over 1 ¾ år 
mellem baseline målingerne og til gentagelse af registreringen. Vi kan derfor ligeledes konkludere, 
at tiltagende er implementeret i afdelingen, men at der til stadighed skal være fokus på mobiliserings-
fremmende tiltag. En videreførelse af projektet kunne med fordel have fokus på mobilisering i aften-
vagter og weekender. Fortsatte målinger og dialog med terapeuter og plejepersonale om definition af 
succeskriterier for antallet af mobiliserede patienter, vil ligeledes give personalet noget at arbejde ud 
fra. 
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Abstract 
 
Baggrund. Tidlig postoperativ mobilisering er en vigtig sygeplejefaglig indsats i fast-track-forløbet 
efter en knæalloplastik, idet immobilisering indebærer øget risiko for funktionsnedsættelse samt re-
spiratoriske og hjerte/kar komplikationer som dyb venetrombose og lungeemboli. 
Formål Studiet har til formål at undersøge forbedringspotentialet i mobilisering af patienter på ope-
rationsdagen efter en primær knæalloplastik. I undersøgelsen afdækkes andelen af patienter, der ikke 
mobiliseres på operationsdagen. Desuden undersøges, om de fysiske postoperative problemer 
kvalme, opkast, utilpashed/svimmelhed, lavt blodtryk, sivning og smerter er barrierer for mobilise-
ring på operationsdagen, og om forekomsten af fysiske postoperative problemer afhænger af patient 
karakteristika som alder og vægt. 
Metode Studiet er en historisk kohorte undersøgelse med brug af register-data fra afdelingens interne 
sygeplejedatabase. Patienter, der fik en primær knæalloplastik i perioden maj 2020 til april 2021, blev 
inkluderet i undersøgelsen. 
Resultat I alt blev 736 patienter inkluderet, og heraf var der angivet mobiliseringsgrad på operations-
dagen for 602 patienter. Af denne gruppe blev 62, det vil sige hver tiende, ikke mobiliseret på opera-
tionsdagen. Forekomsten af kvalme, opkast, utilpashed/svimmelhed og smerter var de hyppigste år-
sager til manglende mobilisering på operationsdagen, og tilstedeværelsen af disse problemer var i høj 
grad relateret til en forøget risiko for ikke at blive mobiliseret på operationsdagen. De fysiske post-
operative problemer viste sig ikke at være påvirket af de patient karakteristika, der var valgt til dette 
studie. 
Konklusion Størstedelen af patienterne mobiliseres på operationsdagen, mens en mindre gruppe op-
lever fysiske problemer, som hæmmer mobiliseringen. Ved at fokusere på behandlingen og plejen af 
de fysiske problemer på operationsdagen, kan mobiliseringen af patienterne muligvis øges yderligere, 
og derved nedsættes risikoen for komplikationer efter knæalloplastik.  
 
 
Baggrund 
 
Tidlig postoperativ mobilisering på operationsdagen efter en knæalloplastik er en vigtig sygepleje-
faglig forebyggelsesindsats i fast-track-forløbet, hvor der stiles mod mobilisering inden for 24 timer 
efter operationen (1). The Enhanced Recovery After Surgery Society anbefaler i deres ”Consensus 
statement” fra 2020, at patienter mobiliseres hurtigst muligt efter knæalloplastik (2).  
 
Fokus på tidlig mobilisering skyldes, at immobilisering i forbindelse med det kirurgiske indgreb in-
debærer øget risiko for lunge- og tromboemboliske komplikationer og funktionsnedsættelse grundet 
tab af muskelfunktion (3). Formålet med tidlig postoperativ mobilisering er, foruden forebyggelse af 
postoperative komplikationer, også en kortere rehabiliteringsperiode (4). 
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Til trods for at tidlig mobilisering er en integreret del af fast-track-forløbet efter en knæalloplastik og 
et centralt sygeplejefagligt fokusområde, kan ikke alle patienter mobiliseres som forventet på opera-
tionsdagen. Et australsk prospektivt kohortestudie fandt således, at 94,4 % af patienterne ikke blev 
mobiliseret på operationsdagen efter en total knæalloplastik (5). Et amerikansk studie, der inkluderer 
både hofte- og knæalloplastikker finder, at 11% af patienterne ikke blev mobiliseret inden for den 
planlagte tidsperiode, som var defineret som 8 timer efter operationen. (6). Der er altså store interna-
tionale forskelle på, hvor stor en andel af patienterne, der bliver mobiliseret på operationsdagen efter 
en knæalloplastik. 
 
Tidlig mobilisering er en vigtig forudsætning for at opnå et forbedret funktionsniveau efter en knæal-
loplastik og en betydningsfuld faktor i forebyggelsen af smerter og fysiske postoperative komplika-
tioner som dyb venetrombose, lungeemboli, lungebetændelse og urinretention (7,8). Derforuden ses 
reduceret indlæggelsestid, reduceret sygdom og risiko for genindlæggelse og død. Samtidig ses en 
forbedret patienttilfredshed og livskvalitet hos patienter, der mobiliseres tidligt (5,6,7,8). Set i et øko-
nomisk perspektiv er tidlig mobilisering associeret med lavere omkostninger (9). Der er altså en bred 
vifte af gevinster for patient, sundhedsvæsen og samfund. 
 
I fast-track-forløbet for knæalloplastik er der målrettet klinisk fokus på tidlig postoperativ mobilise-
ring, hvor målet er mobilisering på operationsdagen (7). Til trods for dette fokus har forskellige fak-
torer betydning for, om patienten kan mobiliseres tidligt. Warwick et al. finder i deres studie, at op-
start af operation efter kl. 11.30, generel anæstesi, længere operationstid og flere patienter på opera-
tionsprogrammet er forbundet med forsinkelse af den tidlige mobilisering. I samme studie findes, at 
manglende mobilisering på operationsdagen kan tilskrives postoperative problemer som smerter, 
kvalme, hypotension, sløvhed og svækkelse, hvor smerter angives som den hyppigste årsag (6). 
 
Med viden om vigtigheden af tidlig postoperativ mobilisering samt indblik i hvilke fysiske postope-
rative problemer, der kan være barrierer for den tidlige mobilisering, er det relevant at undersøge, 
hvor stor del af patienterne, der mobiliseres på operationsdagen, samt hvilke fysiske barrierer, der 
hæmmer patienternes tidlige mobilisering. Hvorvidt patient karakteristika som alder og BMI har ind-
flydelse på forekomsten af fysiske postoperative problemer og gennemførelsen af den tidlige mobili-
sering, er uafklaret, hvorfor dette søges afdækket. 
 
 
Formål 
 
Det overordnede formål med undersøgelsen er at afklare, om der i Center for Planlagt Ortopædkirurgi 
på Næstved Sygehus er et forbedringspotentiale i forhold til mobilisering på operationsdagen af pa-
tienter, der har fået en primær knæalloplastik. Dette søges klarlagt ved at undersøge, om fysiske post-
operative problemer er barrierer for, at patienter mobiliseres på operationsdagen efter en knæallopla-
stik. Desuden søges afdækket, om patient karakteristika som alder og vægtklasse har indflydelse på 
forekomsten af fysiske postoperative komplikationer. 
 
 
Metode 
 
Studiedesign 
Undersøgelsen er et historisk kohortestudie. Data blev indhentet fra den interne sygeplejedatabase i 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved Sygehus. Sygeplejedatabasen indeholder pseudonymi-
serede kliniske data om patienter, der har fået en primær knæalloplastik, og databasen er etableret for 
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at tilvejebringe aggregerede data til statistisk brug for understøttelse af kvalitetsudvikling i afdelin-
gen. Data er indhentet og registreret af plejepersonalet i forbindelse med patienternes indlæggelse, og 
i pseudonymiseret form indtastet i et Excel-regneark, der opbevares på SharePoint Teamsite, som er 
websted til sikker central lagring af data. 
 
Inklusion 
Patienter, der fik en primær knæalloplastik i perioden maj 2020 til april 2021, blev inkluderet i un-
dersøgelsen. Primær knæalloplastik omfatter såvel primær total knæalloplastik som primær unikom-
partmental knæalloplastik. 
 
Eksklusionskriterier 
Patienter, der havde frabedt sig deltagelse i kvalitetsprojekter, var ikke inkluderet i databasen. 
I analysen udelades data fra patienter, hvor der ikke er oplysninger i databasen omkring mobilise-
rings-graden. Såfremt der er data registreret om patient karakteristika og forekomsten af fysiske post-
operative komplikationer, er data dog inkluderet i undersøgelsen af sammenhængen mellem disse 
faktorer. 
 
Data 
Data angående patient karakteristika blev indsamlet og differentieret for at undersøge, om der var 
forskel på hyppigheden af fysiske postoperative problemer i forhold til forskellige grupper af alder 
og vægt, registreret ved BMI. Alder inddeles i voksne og ældre i overensstemmelse med OECD’s 
definition af ældre som personer på 65 år og derover (10). 
 
WHO inddeler BMI i kategorierne undervægt (BMI < 18,5), normalvægt (BMI 18,5-24,9), overvægt 
(BMI 25-29,9), fedme klasse 1 (BMI 30-34,9), fedme klasse 2 (BMI 35-39,9) og fedme klasse 3 (BMI 
≥ 40) (11). I denne undersøgelse søges afdækket, om overvægt har betydning for forekomsten af 
fysiske postoperative komplikationer. Data differentieres derfor i to vægtklasser, normalvægt med 
BMI<25 og overvægt med BMI≥25. 
 
I forhold til de fysiske postoperative problemer blev der fra databasen udtrukket data omkring kvalme, 
opkast, utilpashed/svimmelhed, lavt blodtryk, sivning og smerter. I databasen var de kliniske variab-
ler registret med svarkategorierne ”Nej”, ”Ja” eller ” Ja, har begrænset patientens mobilisering”. Til 
denne undersøgelse blev svarkategorierne ”Ja” og ”Ja, har begrænset patientens mobilisering” sam-
menlagt for at angive tilstedeværelsen af det konkrete problem, uanset om sygeplejersken havde vur-
deret det som en barriere for mobiliseringen. 
 
For variablen sivning blev denne yderligere vurderet ud fra antallet af registrerede plasterskift. Til-
stedeværelsen af sivning blev defineret, når der var svaret ”Ja” til, at problemet var til stede, eller der 
var registreret et eller flere plasterskift som følge af sivning. Ingen sivning blev defineret, når der var 
svaret ”Nej” som problem, og der ikke var foretaget plasterskift.  
 
Variablen smerter var registreret som Ja/Nej ud fra tre vurderinger; om smerter havde begrænset mo-
biliseringen, om det smertestillende havde haft ønsket effekt (defineret som NRS under 3 i hvile og 
5 ved aktivitet), samt om patienten var tilfreds med smertebehandlingen. I denne undersøgelse er 
fravær af smerter defineret, når der var svaret ”Nej” til begrænsning, ”Ja” til effekt af smertebehand-
lingen, samt ”Ja” patient-tilfredshed. Alle andre svar-kombinationer blev registreret som tilstedevæ-
relsen af smerter. 
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Variablen omkring mobiliseringsgrad på operationsdagen var registreret med følgende kategorier: 
har gået 5-10m flere gange, har gået 5-10m én gang, mobiliseret til sengekant/stol samt ikke mobili-
seret. Mobiliseret på operationsdagen blev defineret, når der var svaret ”gået 5-10m” én eller flere 
gange. Fravær af mobilisering blev defineret, når der var svaret ”ikke mobiliseret” eller ”mobiliseret 
til sengekant/stol”. 
 
Dataanalyse 
Vi benytter deskriptiv statistik til at afdække, om der er sammenhæng mellem de fysiske postopera-
tive komplikationer og patient karakteristika i form af alder og vægtklasse. Resultaterne angives i 
tabel, opgjort i antal og procent. For at teste styrken af sammenhæng laves chi-i-anden test, hvor der 
opgives p-værdi ved 5% signifikans-niveau. 
 
Til belysning af sammenhæng mellem forekomsten af fysiske postoperative komplikationer og mang-
lende mobilisering på operationsdagen benyttes også deskriptiv statistik. Data præsenteres i tabeller 
opgjort i antal og procent. Desuden beregnes relativ risiko for manglende mobilisering ved forekomst 
af de hyppigste postoperative problemer for at teste styrken af sammenhængen. Den relative risiko 
angives med 95% konfidensinterval, og der angives p-værdi for 5% signifikans-niveau. Dataanalyse 
blev udført i statistikprogrammet STATA 17.0BE (12). 
 
Etiske overvejelser 
Projektets formål er kvalitetsforbedring, og tilladelse fra Videnskabsetisk Komité er ikke påkrævet 
(13). Den 11-03-2020 blev Datatilsynet og Databeskyttelsesrådgiveren i Region Sjælland konsulteret 
for at afklare, om projektet kræver tilladelse fra Datatilsynet. Eftersom undersøgelsen ikke medfører 
behandling af personoplysninger, men udføres med aggregerede data, er en tilladelse fra Datatilsynet 
ikke påkrævet.  
 
 
Resultater 
 
Patient karakteristika og fysiske postoperative problemer 
Ud af 736 inkluderede patienter oplevede 70 (10%) kvalme, 36 (5%) oplevede opkast, 53 (7%) ople-
vede at være utilpas/svimmel, 7 (1%) havde lavt blodtryk, 38 (5%) oplevede sivning og 66 (9%) 
oplevede smerter. 
 
For at afdække om patient karakteristika havde indflydelse på forekomsten af fysiske postoperative 
problemer, præsenteres i Tabel 1 forekomsten af problemerne differentieret i forhold til alder (voksen 
vs. ældre) og vægtklasse (normalvægt vs. overvægt). Der blev inkluderet patienter med alder mellem 
37 og 89 år, og med BMI fra 18 til 57,4. Der var kun registreret BMI for 671 af de 736 inkluderede 
patienter. For hvert enkelt problem blev foretaget chi-i-anden test for at undersøge, om der var stati-
stisk signifikant forskel på forekomst af problemet i de differentierede alders- og vægtklasser. 
 
Af Tabel 1 ses, at der ikke var statistisk signifikant forskel på forekomsten af de fysiske postoperative 
problemer blandt voksne og ældre. Ligeledes ses, at patientens vægt heller ikke havde signifikant 
indvirkning på forekomsten af fysiske postoperative problemer. 
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Tabel 1. Forekomsten af postoperative problemer differentieret på alder og vægtklasse.  
 

 Alder Vægt 
Voksen 
(<65 år) 

Ældre 
(≥65 år) 

p-
værdi* 

Normalvægt Overvægt p-
værdi* 

Antal i alt 252 484  106 565  

Kvalme 26 (10%) 44 (9%) 0,268 9 (8%) 52 (9%) 0,951 

Opkast 12 (5%) 24 (5%) 0,783 4 (5%) 28 (5%) 0,855 

Utilpas/svimmel 23 (9%) 30 (6%) 0,084 9 (8%) 39 (7%) 0,816 

Lavt blodtryk 4 (2%) 3 (1%) 0,130 - 6 (1%) 0,564 

Sivning 13 (5%) 25 (5%) 0,382 1 (1%) 33 (6%) 0,106 

Smerter 30 (12%) 36 (7%) 0,052 5 (5%) 53 (9%) 0,220 

* p-værdi for chi-i-anden test for, om der er statistisk forskel mellem de definerede grupper. 
 
 
Fysiske postoperative problemer ved manglende mobilisering 
Af de 736 patienter, der kunne inkluderes i undersøgelsen, manglede data om mobiliseringsgrad for 
134 patienter svarende til 18%. På grund af disse missing data kunne kun 602 patienter inkluderes i 
undersøgelsen af sammenhæng mellem manglende mobilisering og forekomsten af fysiske postope-
rative problemer. Ved drøftelser i afdelingen angav personalet, at manglende udfyldelse af database-
skemaerne kan skyldes forglemmelse, eller at det nedprioriteres i travle vagter, fordi det føles som 
dobbelt-dokumentation at udfylde både database-skema og vurderingsskema i Sundhedsplatformen. 
 
Af de 602 inkluderede patienter blev 62 patienter ikke mobiliseret på operationsdagen, hvilket svarer 
til 10%.  For at undersøge om patient karakteristika havde indvirkning på mobiliseringsgraden på 
operationsdagen, blev mobiliseringsgraden sammenholdt med alder og vægt. Dette præsenteres i Ta-
bel 2. På grund af manglende data for BMI, kunne kun 552 patienter inkluderes i forhold til vægten. 
 
Tabel 2. Andelen af patienter, der ikke er mobiliseret på operationsdagen, differentieret på patient 
karakteristika i form af alder og vægt. 

 
 Voksen 

(<65 år) 
Ældre  
(≥65 år) 

p-værdi* Under- og  
normal-
vægt 

Overvægt p-værdi* 

I alt 205 397 - 82 470 - 

Ikke mobiliseret 31 (15%) 31 (8%) 0,005 10 (12%) 49 (10%) 0,632 

*Med p-værdi for chi-i-anden test. 
 
 
Tabel 2 viser, at en signifikant lavere andel af de ældre ikke blev mobiliseret på operationsdagen. Der 
var ikke signifikant forskel på mobiliseringsgraden på operationsdagen mellem normalvægtige og 
overvægtige. Derfor differentieres resultaterne omkring mobilisering herefter kun i forhold til alder. 
 
I Tabel 3 opgøres antallet af ikke mobiliserede patienter samt forekomsten af fysiske postoperative 
problemer hos disse patienter både samlet og differentieret på alder. Den enkelte patient kunne godt 
opleve flere af problemerne enten samtidig eller på skift i løbet af operationsdagen, hvorfor summen 
af oplevede problemer kan overstige antal ikke mobiliserede patienter. 
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Tabel 3. Antal ikke mobiliserede patienter samt forekomsten af fysiske postoperative problemer hos 
de ikke mobiliserede differentieret på alder 
  

 I alt* Voksne (<65 år) Ældre (≥65 år) 

Ikke mobiliseret 62 31 31 

     Kvalme 24 (39%) 13 (42%) 11 (35%) 

     Opkast 14 (23%) 6 (19%) 8 (26%) 

     Utilpas/svimmel 23 (37%) 14 (45%) 9 (29%) 

     Lavt blodtryk 5 (8%) 1 (3%) 4 (13%) 

     Sivning 5 (8%) 4 (13%) 1 (3%) 

     Smerter 13 (21%) 7 (23%) 6 (19%) 

*Den enkelte patient kan godt opleve flere problemer og derfor være registreret flere gange i skemaet. 
 
Af Tabel 3 fremgår det, at de hyppigste postoperative problemer ved manglende mobilisering var 
kvalme, opkast, utilpashed/svimmelhed og smerter, alle med en forekomst over 20% i den samlede 
gruppe af ikke mobiliserede patienter. 
 
Risikovurdering for manglende mobilisering 
For at vurdere hvor meget de fysiske postoperative problemer havde indflydelse på mobiliseringsgra-
den, blev den relative risiko beregnet, det vil sige hvor meget større risiko, der var for manglende 
mobilisering, hvis problemet forekom. Resultaterne er præsenteret i Tabel 3.  
 
Tabel 4. Den relative risiko for ikke at blive mobiliseret ved forekomsten af de fysiske postoperative 
problemer differentieret på alder. 

 Relativ risiko for manglende mobilisering* 
 

Voksne (<65år) Ældre (≥65 år) 
Kvalme 5,0 [2,8 ; 8,9] p<0,0001 4,6 [2,4 ; 9,0] p<0,0001 

Opkast 3,5 [1,8 ; 7,1] p=0,0013 5,9 [3,0 ; 11,7] p<0,0001 

Utilpas/svimmel 6,9 [3,9 ; 11,9] p<0,0001 5,2 [2,6 ; 10,2] p<0,0001 

Lavt blodtryk 0,9 [0,1 ; 6,0] p=0,9499 - - 

Sivning 1,8 [0,7 ; 4,4] p=0,2507 0,4 [0,1 ; 3,1] p=0,3861 

Smerter 1,9 [0,9 ; 3,8] p=0,0895 2,7 [1,2 ; 5,8] p=0,0129 

*Angivet med 95% konfidens-interval og tilhørende p-værdi 
 
Tabel 4 viser, at lavt blodtryk og sivning ikke signifikant øgede risikoen for manglende mobilisering 
på operationsdagen, mens kvalme, opkast og utilpashed/svimmelhed signifikant medførte op til 7 
gange højere risiko for ikke at blive mobiliseret på operationsdagen. For smerter var det kun ældre 
med smerter, der havde en signifikant højere risiko for ikke at blive mobiliseret på operationsdagen. 
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Diskussion 
 
Resultaterne i vores undersøgelse stemmer overens med studiet af Warwick et al. (6) i forhold til 
andelen af patienter, der ikke mobiliseres som planlagt, idet vores undersøgelse viser, at 10% ikke 
blev mobiliseret som planlagt på operationsdagen.  
 
Det australske studie af Chua et al. (5) konkluderer, at manglende mobilisering på operationsdagen i 
høj grad skyldes manglende fokus på netop dette. Forfatterne diskuterer, om det ville have ændret på 
resultatet, hvis tiden til første mobilisering blev målt i timer i stedet for dage, så operationsdagen talte 
de første 24 timer efter operationen. Men selv hvis dette var tilfældet, ville de 25,9% af knæallopla-
stik-patienterne, der først blev mobiliseret på anden dag efter operationen, være mobiliseret mere end 
24 timer efter operationen. I dette studie ville mindst hver fjerde patient altså ikke være mobiliseret 
på operationsdagen, og det findes derfor plausibelt, at manglende mobilisering på operationsdagen 
kan skyldes manglende fokus. 
 
I vores undersøgelse var det dog, til forskel fra hos Warwick et. al (6), ikke smerter, der var det 
hyppigste postoperative problem i forbindelse med manglende mobilisering; det var i stedet kvalme 
og utilpashed/svimmelhed, som mere end hver tredje patient, der ikke blev mobiliseret, oplevede i 
løbet af operationsdagen. Smerter og opkast forekom kun hos hver femte ikke-mobiliserede patient. 
Resultaterne viser også, at ældre har højere risiko for ikke at blive mobiliseret på operationsdagen, 
hvis de har kvalme, kaster op, er utilpas/svimmel eller har smerter. For voksne er det kun kvalme, 
opkast og utilpashed/svimmelhed, der giver signifikant højere risiko for ikke at blive mobiliseret på 
operationsdagen. Men selvom smerter ikke signifikant øgede risikoen for manglende mobilisering af 
den voksne patient på operationsdagen, vil et større fokus på korrekt smertebehandling alligevel 
komme denne patientgruppe til gavn, ved at flere oplever at være sufficient smertebehandlet. 
 
Projektets validitet udfordres af det store antal patienter, der ikke kan inkluderes på grund af missing 
data i databasen for mobiliseringsgrad på operationsdagen. Desuden er der en potentiel fejlkilde i 
udfyldelsen af skemaerne, da der kan være situationer, hvor sygeplejersken ikke har fået at vide, at 
patienten har fået fx smertestillende eller kvalmestillende i løbet af operationsdagen; sygeplejersken 
er derfor ikke vidende om, at patienten rent faktisk har oplevet et fysisk postoperativt problem. Dette 
vil føre til en underrapportering af postoperative problemer, som bevirker, at undersøgelsen viser en 
svagere sammenhæng mellem fysiske postoperative problemer og manglende mobilisering. En sådan 
fejlkilde kan føre til en fejlagtig afvisning af sammenhæng mellem postoperative problemer og mang-
lende mobilisering. De fysiske postoperative problemer kan altså reelt være en større barriere for 
tidlig mobilisering, end denne undersøgelse har vist. 
 
I undersøgelsen har vi valgt at differentiere på alder ved at inddele i to grupper, voksne og ældre. Det 
kunne også være interessant at inddele alder i flere undergrupper, men det vil kræve et større studie 
for at sikre nok data i de enkelte undergrupper i forhold til dataanalysen. Det samme gør sig gældende 
for vægt, hvor man kunne vælge at se på de officielt definerede BMI-grupper i stedet for at slå over-
vægt og fedme sammen til én gruppe. 
 
Undersøgelsens resultater vil blive formidlet til afdelingens personale i forbindelse med tværfaglig 
undervisning med henblik på at skabe forøget fokus på forebyggelse og behandling af fysiske post-
operative problemer. Efter studiets udførelse er der indført tiltag til bedre smerte- og kvalmebehand-
ling, idet patienterne nu får glukokortikoid, både som præmedicin og om morgenen på første dag efter 
operationen. Det vil derfor være interessant at udføre studiet med en patientgruppe med den nye be-
handling for at sammenligne resultaterne med dette studie for at se, om det har reduceret forekomsten 
af kvalme og smerter, og om mobiliseringsgraden på operationsdagen er øget som følge heraf. 
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Vi håber, at vores undersøgelse kan inspirere andre ortopædkirurgiske afdelinger til at reflektere over 
egen kliniske praksis i forhold til, om fysiske postoperative problemer er en barriere for tidlig mobi-
lisering efter operation. 
 
 
Konklusion 
 
Denne historiske kohorteundersøgelse viser, at 10% af patienterne ikke blev mobiliseret på opera-
tionsdagen som planlagt efter en primær knæalloplastik. De hyppigst forekommende fysiske post-
operative problemer som barriere for manglende mobilisering var kvalme, opkast, utilpashed/svim-
melhed og smerter. Problemerne gav op til 7 gange højere risiko for manglende mobilisering på ope-
rationsdagen. Resultaterne indikerer, at der er et forbedringspotentiale i afdelingen i forhold til tidlig 
mobilisering ved at have fokus på bedre behandling af de fysiske postoperative problemer. 
 
 
Taksigelser 
 
Stor tak til personalet på afdelingen for indsamling af data til databasen, som ligger til grund for denne 
undersøgelse. 
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Abstract 
 
Baggrund. En sygeplejerske undrede sig over, at mobilisering af patienter med proksimal 
humerusfraktur foregår på en mindre struktureret måde sammenlignet med patienter med andre 
frakturer. Proksimal humerusfraktur anses for at være en osteoporotisk fraktur, som ofte ses hos den 
ortogeriatriske patient. Studier viser, at denne type fraktur især påvirker ældre menneskers 
funktionsniveau. En søgning viste, at der ikke foreligger lokale vejledninger eller kliniske 
retningslinjer om, hvordan plejepersonalet bør mobilisere patienter med proksimal humerusfraktur 
under indlæggelse. En søgning på relevante databaser og opslag i fagbøger på afdelingen viste, at 
mobilisering af denne patientgruppe er sparsomt beskrevet. 
Formål. At undersøge plejepersonalets oplevelse af mobilisering af patienter med proksimal 
humerusfraktur. 
Metode. Interviewundersøgelse med enkeltmandsinterview af 10 plejepersonaler i Ortopædkirurgisk 
sengeafdeling i foråret 2021. De inkluderede interviewpersoner udgjorde et repræsentativt udsnit af 
afdelingens plejepersonale. Interviewene var semistrukturerede og tog udgangspunkt i en 
interviewguide med åbne spørgsmål. Interviewene blev analyseret med tematisk analyse, som indebar 
tematisering i flere niveauer. 
Resultater. Plejepersonalet oplever, at patienter med proksimal humerusfraktur er en kompleks og 
skrøbelig patientgruppe. Smerter og alder fremhæves som væsentlige faktorer, der påvirker patienters 
evne til mobilisering, der medfører et øget behov for støtte. Projektets resultater har skabt 
opmærksomhed på patientgruppen, og der er et ønske om at opnå mere viden om dem, både hos 
personalet og forskningsmæssigt. Det vil komme patienterne til gavn i fremtiden. 
Konklusion. Plejepersonalet oplevede, at patienter med proksimal humerusfraktur er komplekse og 
skrøbelige, hvilket stiller krav til den grundlæggende og specialespecifikke sygepleje. Der er behov 
for en indsats, der kan øge viden om mobilisering af patienter med proksimal humerusfraktur. 
 
 
Baggrund  
 
Dette projekt udsprang af, at en sygeplejerske havde en undren vedrørende mobilisering af patienter 
med proksimal humerusfraktur. Hun oplevede, at mobiliseringen foregik på en mindre struktureret 
måde sammenlignet med andre patientgrupper på afdelingen. En søgning viste, at der ikke foreligger 
lokale vejledninger eller kliniske retningslinjer om, hvordan plejepersonalet bør mobilisere patienter 
med proksimal humerusfraktur under indlæggelse. En litteratursøgning i fagbøger og relevante 
databaser gav heller ingen resultater. Dog viser studier, at denne type fraktur især påvirker ældre 
menneskers funktionsniveau, og derfor har disse patienter ofte behov for hjælp til mobilisering (1).  
Stig Brorson, klinisk professor i ortopædkirurgi, og Henrik Palm, ph.d. & ledende overlæge, 
efterspørger desuden mere forskning med fokus på smertebehandling, bandagering og systematiske 
træningsprogrammer til patienter, der behandles konservativt (3).  
 
Proksimal humerusfraktur anses for at være en osteoporotisk fraktur, som ofte ses hos den skrøbelige 
patient med en geriatrisk profil (1). Patientgruppen med proksimal humerusfraktur har mange 
ligheder med patientgruppen med hoftenær fraktur, men plejen til patienter med proksimal 
humerusfraktur er sparsomt beskrevet i litteraturen. De seneste år har der nationalt været fokus på 
patienter med hoftenær fraktur, som opfylder en geriatrisk profil (2). Der foreligger evidensbaserede 
retningslinjer for denne patientgruppes pleje og behandling, hvilket har forbedret kvaliteten af klinisk 
praksis. Navnlig har tidlig mobilisering af patienter med hoftenær fraktur haft en positiv effekt på 30-
dages mortaliteten (2).  
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Forskning viser, at daglig mobilisering af patienter under indlæggelse forebygger sengeleje-
komplikationer (4). Sengelejekomplikationer kan forværre patientens prognose, øge indlæggelses-
tiden og på sigt mindske deres genoptræningspotentiale. Søndergaard m.fl. udførte en systematisk 
litteratursøgning, der havde til formål at afdække viden om barrierer for mobilisering (4). Her fandt 
de, at sygeplejerskerne følte sig usikre i at mobilisere patienterne, samt at de manglede en klar 
rollefordeling i forhold til mobilisering af patienten og ansvar for samme (4).  
 
 
Formål  
 
Udviklingsprojektets formål var undersøge plejepersonalets oplevelse af mobilisering af patienter 
med proksimal humerusfraktur.  
 
 
Metode 
 
Begrebsafklaring 
Dette projekt udspringer fra en afdeling, hvor både sygeplejersker og social- & sundhedsassistenter 
varetager plejen af patienter med proksimal humerusfraktur. Betegnelsen plejepersonale anvendes 
som en samlet betegnelse for sygeplejersker og social- & sundhedsassistenter. I de tilfælde, hvor 
betegnelsen sygeplejersker anvendes, henvises der til litteratur, som selv anvender denne betegnelse.  
 
I de følgende afsnit beskrives projektets tilgang til indsamling af empiri og analyse. Projektet har en 
kvalitativ tilgang, da formålet var at undersøge en oplevelse. Den kvalitative tilgang tilbyder 
interview som metode til indsamling af empiri. Vi gennemførte enkeltmandsinterview af 
plejepersonalet i afdelingen, da interview giver mulighed for at afdække menneskers oplevelser af 
bestemte situationer og begivenheder (5).  
 
Indsamling af empiri 
Vi inkluderede 10 plejepersonaler hhv. otte sygeplejersker og to social- & sundhedsassistenter i 
Ortopædkirurgisk sengeafdeling i foråret 2021. Interviewpersonerne havde på daværende tidspunkt 
0,5-25 års erfaring, og de udgjorde et repræsentativt udsnit af afdelingens plejepersonale ift. alder, 
køn og erfaring.  
 
Interviewpersonerne blev inkluderet løbende, indtil vi opnåede datamætning (6). Vi vurderede, at der 
var datamætning, da de sidste tre interviews ikke frembød nye aspekter af oplevelsen af mobilisering 
af patienter med proksimal humerusfraktur. Interviewene var semistrukturerede, blev optaget med 
lyd og efterfølgende transskriberet. 
 
Analysemetode 
Interviewene blev analyseret med inspiration fra Virginia Braun og Victoria Clarkes tilgang til 
tematisk analyse (7). Den tematiske analyse tilbyder en systematik i arbejdet med at identificere, 
organisere og tydeliggøre betydningsfulde temaer i hele datasættet. Denne metode gav mulighed for 
at identificere meninger og oplevelser, der blev delt af interviewpersonerne (7). Metoden var derfor 
anvendelig til projektets formål. 
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Vores arbejde med analysen har fulgt følgende seks faser, som indgår Braun og Clarkes tematiske 
analyse (7):  
 

1. Fortrolighed med datasættet 
o Interviewene blev transskriberet, hvorefter to projektdeltagere læste og genlæste 

datasættet. De to projektdeltagere noterede individuelt de mønstre og betydninger, 
som de så i datasættet.  

 
2. Kodning 

o I denne fase blev koderne generet ud fra de identificerede mønstre og betydninger. 
Generering af koderne var en cyklisk proces, da koderne ændrede sig i processen og 
gennem fordybelse i datasættet. Denne fase blev afsluttet, da koderne synes at rumme 
de aspekter i datasættet, som var relevante for besvarelse af forskningsspørgsmålet. 

 
3. Generering af temaer 

o Koderne blev kombineret på en måde, som var med til at forme basistemaer. 
Basistemaerne er simple antagelser, der karakteriserer datasættet. 

o Gennem yderligere fortolkning af basistemaerne blev de mere abstrakte 
organiserende temaer genereret. 

o Afslutningsvist i denne fase blev et globalt tema konstrueret gennem gruppering af de 
organiserende temaer. Det globale tema omfatter helheden i datasættet omkring 
plejepersonalets oplevelser. 

 
4. Gennemgang af temaer 

o Alle temaer blev gennemgået og vurderet i forhold til koderne og det samlede datasæt, 
samt deres relevans for forskningsspørgsmålet. 

o Der blev udarbejdet et tematisk kort over analysen 
 

5. Definition og navngivning af temaer 
o Alle temaer blev gennemgået og vurderet i forhold til koderne og det samlede datasæt, 

samt deres relevans for forskningsspørgsmålet. 
o Der blev udarbejdet definitioner af hvert tema. 

 
6. Udarbejdelse skriftligt produkt 

o Analyse blev relateret til forskningsspørgsmål og litteratur. 
    

De transskriberede interviews blev gennemlæst af to projektdeltagere, som hver identificerede koder 
i empirien.  Koderne blev derefter sammenholdt og tematiseret, hvilket ledte frem til fem basistemaer, 
to organiserende temaer og et globalt tema. 
 
 
Resultater 
 
I det følgende præsenteres analysens resultater. De består af fem basistemaer, to organiserende temaer 
og et globalt tema, som vil blive uddybet og beskrevet (Fig.1) 
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Figur 1. Tematisk analyse af interviews bestående af et globalt tema to organiserende temaer og 
fem basistemaer 
 

  
 
Basistemaer 
De fem nedenstående basistemaer blev konstrueret ud fra de koder, som fremgår i punktform under 
hvert basistema. Hvert basistema underbygges af citater fra interviewene.  
 
Komplekse sygeplejebehov 
 

× Forværring af en dårlig balance 
× Alderens betydning for kompleksiteten 
× Den usikre og udfordrende udskrivelse 

 
Basistemaet ’Komplekse sygeplejebehov’ viste en forståelse af, at patienter med proksimal 
humerusfraktur indebar stor kompleksitet. Kompleksiteten fremgik af plejepersonalets beskrivelser 
af en skrøbelig patientgruppe med forskelligartede behov. Alder og habituelt funktionsniveau blev 
fremhævet som betydningsfulde faktorer i forhold til patienternes kompleksitet, hvilket kom til udtryk 
i følgende citat: ”(…) jeg oplever større problemstillinger ved de ældre mobiliseringsmæssigt end de 
yngre. Også i forhold til muskelkraft eller oftere infektion eller som sagt svimmelhed. Der er nogle 
flere faktorer, der spiller ind, der gør mobilisering sværere.”. Alder og habituelt funktionsniveau 
blev italesat som en barriere for mobilisering, der ligeledes kan komplicere udskrivelsen. Et 
plejepersonale udtrykte det således: ”(...) følge-hjem-sygeplejerske - der burde være mange flere af 
dem, netop fordi jeg synes mange gange, så vi kan ikke sende dem på rehab. Selvom vi måske synes, 
at den ældre er lidt utrygge eller et eller andet i den stil (...) De skal hjem, og hvordan klarer de sig 
derhjemme med den her arm.”. Plejepersonalet udtrykte bekymringer for patienternes udskrivelse, 
da patienterne sjældent godkendes til døgnophold i kommunen. 
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Sygeplejeinitieret mobilisering 
 

× Behov for gangredskab og hjælpemidler 

× Vurdering af patienternes funktionsniveau og plejebehov 

× Betydningen af patientens habituelle funktionsniveau 

 

Dette basistema, ’Sygeplejeinitieret mobilisering’, udsprang af plejepersonalets beskrivelser af at 
observere og vurdere patientens funktionsniveau og behov for hjælpemidler. Plejepersonalet beskrev, 
at de inddrager patientens habituelle funktionsniveau og deres kliniske observationer i vurderingen 
af patientens behov for hjælpemiddel til mobilisering: ”Men tit så er det jo svært, hvis det er en, der 

i forvejen skal have et eller andet gangredskab. Det er svært at finde noget, der sådan lige passer til. 

En enhåndsrollator det er sgu aldrig særlig godt, når du er vant til at gå med en rollator. Det er også 

tit begrænset, hvad de kan komme med af gode ting, når du ikke må bruge den ene arm og i forvejen 

er udfordret på din balance.” Plejepersonalet oplevede at tage selvstændigt ansvar for, at 
mobiliseringen foregår på en sikker måde med de rette hjælpemidler hos patienten med proksimal 
humerusfraktur. 
 
Speciale-specifik sygepleje 
 

× Tilpasning af bandagen  

× Behandlingens betydning for tilgangen til mobilisering 

 

Plejepersonalets refleksioner over og kompetencer ift. valg og tilpasning af bandagen formede 
basistemaet ’Specialespecifik sygepleje’: ”Jeg går ikke ind og vurderer behovet. Jeg læser hvad 

fysioterapeut eller læge har skrevet, men jeg retter på den og er tryg ved det og sætter den. Jeg har 

ikke selv styr på, hvornår man vil vælge hvilken bandage og hvorfor”. I empirien var der en 
bevidsthed om korrekt anlæggelse af de forskellige typer bandager. Plejepersonalet fremhævede, at 
bandagen kan være vanskelig at få til at blive siddende: ”Det er i hvert fald vigtigt, at den her bandage 

sidder ordentligt. Tit så har de ikke albuen nede i posens albue. Så sidder armen for langt tilbage, 

for langt foran eller nogle gange er den slet ikke på.”Plejepersonalet beskrev, at deres tilgang til 
mobilisering af patienten ikke påvirkes af, hvilken type bandage, patienten behandles med. 
 
Viden og erfaring 
 

× Viden om proksimal humerusfraktur og forløb 

× Plejepersonalets erfaring 

 

Basistemaet ’Viden og erfaring’ viste, at plejepersonalet generelt efterspurgte viden om behandling 
og pleje af patienter med proksimal humerusfraktur. Ydermere efterspurgte de kliniske retningslinjer 
om lejring og mobilisering af denne patientgruppe. Plejepersonalet italesatte en manglende klarhed 
omkring indikationerne for fysio- og ergoterapi: ”Jeg har ikke helt styr på det der med, hvornår fyssen 

og ergoen er inde over.”. Det fremgik i interviewene, at plejepersonalet prioriterer mobilisering af 
patienter med hoftenær fraktur før mobilisering af patienter med proksimal humerusfraktur: ”Altså 

hvis jeg nu havde to patienter, og den ene var en hofte-fraktur, så vil jeg helt klart ikke prioritere at 

hjælpe den her patient så meget. (...) altså, jeg ville helt sikkert sørge for, at mine hoftepatienter var 

hurtigere ude af sengen”. Prioriteringen blev forklaret med, at retningslinjerne for pleje af patienter 
med hoftenær fraktur skal følges. 
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Fraktursmerter 
 

× Smerter i relation til mobilisering  
× Smertebehandling 
×   

Det sidste basistema, ’Fraktursmerter’, viste en tendens til, at patienternes smerter blev opfattet som 
den største problematik og som en barriere for mobilisering. Plejepersonalet efterspurgte ordination 
af en bedre smerteplan med en passende mængde PN-smertestillende fra starten af indlæggelsen: ”Og 
så synes jeg, man skal have en bedre smerteplan på dem fra start af. Hvis det er dem, der har meget 
ondt (…) Det giver i hvert fald noget tryghed, synes jeg.” Der var en oplevelse af, at patienter med 
proksimal humerusfraktur er vanskelige at smertedække. Forflytninger i sengen og ud af sengen blev 
beskrevet som smertefulde og præget af usikkerhed for patienten: ”Smerter har de i højeste grad. 
Mange af de ældre har jo heller ikke - altså for det første er de jo hunderæd for at falde igen, eller 
man rammer den eller gør noget. Og så har de også et balanceproblem, altså man skal virkelig støtte 
dem godt.”. I interviewene fremkom erfaringer med, at mobilisering og lejring letter smerterne: ”Men 
jeg oplever så også, at det er en ret stor lettelse at komme op. Fordi så hænger armen rigtigt altså, 
der sker noget, men de har ondt. Men det hjælper altså at få dem op at sidde. På selve anatomien i 
armen.”   
 
Organiserende temaer 
I dette afsnit præsenteres de to organiserende temaer: ’At tage ansvar for den skrøbelige patient’ og 
’At have bevidsthed om og tillid til egne kompetencer’. De blev genereret ved yderligere fortolkning 
af basistemaerne.  
 
At tage ansvar for den skrøbelige patient 
Dette organiserende tema omhandlede plejepersonalets oplevelse af at tage ansvar for sygeplejen til 
patienter med proksimal humerusfraktur. Temaet udsprang af følgende basistemaer: 
 

• Komplekse sygeplejebehov 
• Sygeplejeinitieret mobilisering 

 
Det fremgik i basistemaet ’Komplekse sygeplejebehov’, at alder og habituelt funktionsniveau blev 
anset for at være betydningsfulde faktorer i oplevelsen af patienternes kompleksitet. Proksimal 
humerusfraktur er ofte en osteoporotisk fraktur, som går under betegnelsen fragility fracture i 
litteraturen (1). Der ses ofte en sammenhæng mellem osteoporotiske frakturer og patienternes 
generelle skrøbelighed. Skrøbelighed eller frailty forstås som en tilstand, der ofte er associeret med 
multimorbiditet og kendetegnes ved kroppens svækkede modstandsdygtighed overfor stress (8). 
Analysen viste en sammenhæng mellem litteraturens beskrivelse af frailty og plejepersonalets 
oplevelser af patienter med proksimal humerusfraktur.  
 
Basistemaet ’Sygeplejeinitieret mobilisering’ rummede plejepersonalets oplevelser af deres 
observationer, vurderinger af patientens funktionsniveau samt deres behov for hjælpemidler. 
Plejepersonalet oplevede selvstændigt at tage ansvar for og initiativ til, at mobilisering af patienterne 
foregik på en sikker måde. I litteraturen anses mobilisering og rehabilitering for at være prioriteret 
indenfor sygeplejen til den ortogeriatriske patient (9). Dertil er der en forståelse af, at sygeplejen 
rummer et lederskab med fokus på at fremme patienternes sikkerhed og sundhed. Sygeplejerskers 
bidrag til den ortogeriatriske sygepleje anses for at være unik, da de bruger mest tid med patienterne 
og fungerer som koordinatorer for det samlede forløb (9). Det fremgik i vores empiri, at 
plejepersonalet oplevede at tage ansvar for mobilisering og koordinering af patientens forløb, blandt 
andet ift. stillingtagen til fysio- og ergoterapi. Det ansvar plejepersonalet oplevede, kan ses som et 
udtryk for det lederskab i følge J. Santy-Tomlinson m. fl. (9).  
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At have bevidsthed om og tillid til egne kompetencer 
Det følgende afsnit indeholder en beskrivelse af det organiserende tema, som fremkom af 
nedenstående basistemaer: 
 

• Specialespecifik sygepleje 
• Viden og erfaring 
• Fraktursmerter 

 
Basistemaet ’Specialespecifik sygepleje’ viste, at plejepersonalet reflekterede over den 
specialespecifikke sygepleje, som retter sig mod behandling af frakturen. Plejepersonalet viste en 
bevidsthed om egne kompetencer, viden og erfaring, hvortil de efterspurgte mere viden og tydelige 
arbejdsgange ift. denne patientgruppes forløb. Sygeplejefaget har i de seneste årtier undergået stor 
udvikling med større grad af evidensbasering i sygeplejen (10). Der er udarbejdet en strategi for 
sygepleje på Bispebjerg & Frederiksberg Hospital, hvor sygepleje af høj kvalitet anses for at hænge 
sammen med at træffe kvalificerede kliniske beslutninger. Klinisk beslutningstagen indeholder i 
denne beskrivelse følgende fire komponenter: Klinisk ekspertise, patientens præferencer, 
evidensbaseret viden og ressourcer (10). Basistemaerne ’Viden og erfaring’ og ’Fraktursmerter’ 
viste, at plejepersonalet havde kompetencer indenfor mobilisering. De beskrev, at patienterne er 
svære at smertedække under forflytninger. På trods af dette var tendensen, at plejepersonalet 
prioriterede mobilisering, da det kan virke smertelindrende for patienten. Det blev set som et udtryk 
for Klinisk ekspertise. Plejepersonalet efterspurgte kliniske retningslinjer for pleje og mobilisering af 
patienterne. Det blev set som en efterspørgsel på evidensbaseret viden i relation til den 
specialespecifikke sygepleje til patienter med proksimal humerusfraktur. Vi identificerede 
komponenter af klinisk beslutningstagen i analysen. 
 
 
Globalt tema 
Ansvar der udfordres af tillid til egne kompetencer og kompleksitet 
Dette globale tema er en gruppering af de organiserende temaer: ’At tage ansvar for den skrøbelige 
patient’ og ’At have bevidsthed om og tillid til egne kompetencer’. Temaet belyser, at plejepersonalet 
har tillid til egne kompetencer, og at de samtidig udfordrer deres ansvar for mobilisering og 
koordinering af patientforløbet. 
 
I interviewene blev mobilisering af patienter med proksimal humerusfraktur beskrevet med stor grad 
af kompleksitet, og patienterne blev anset som skrøbelige. Plejepersonalet oplevede at tage ansvar for 
mobilisering af patienten. Det fremgik i interviewene, at de reflekterer over deres viden, hvilket ses 
som et udtryk for tillid til egne kompetencer. Interviewene rummer en selvfølgelighed i forhold til, at 
plejepersonalet tager ansvar for mobilisering af patienten med proksimal humerusfraktur. 
Plejepersonalet beskrev, at de have en koordinerende funktion, hvor de sørger for at tilknytte 
terapeuter, kontakte kommunen og andre relevante parter. Det taler ind i den tidligere nævnte 
beskrivelse af ortogeriatrisk sygepleje, som rummer lederskab med fokus på at fremme patienternes 
sikkerhed og sundhed (9).  
 
Plejepersonalet havde generelt et ønske om, at denne patientgruppes forløb blev mere struktureret, 
hvortil de efterspurgte vejledninger. Inddragelse af evidensbaseret- og ekspertviden kan bidrage til 
sygepleje af høj kvalitet, da sygeplejen i mindre grad afhænger af det enkelte plejepersonales erfaring, 
viden og kompetencer (10). Ønsket om et mere struktureret patientforløb kan dermed ses som et 
udtryk for faglige kompetencer og en kultur med brug af vejledninger og retningslinjer. 
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Diskussion  
 
Diskussion af resultater 
Denne interviewundersøgelse viste, at plejepersonalets perspektiv på mobilisering af patienter med 
proksimal humerusfraktur bevægede sig omkring områderne kompleksitet og sygeplejefaglige 
kompetencer. I interviewene blev patientgruppen beskrevet som skrøbelig med en grad af frailty. 
Kompleksiteten hos patienterne blev beskrevet med særligt fokus på støtte til mobilisering og basale 
behov samt koordinering af udskrivelse. Plejepersonalet beskrev patientgruppen med kompleksitet, 
hvor funktionstab efter frakturen ofte kan komplicere indlæggelsesforløbene yderligere. Den an-
vendte litteratur fremhævede samme tematikker vedrørende skrøbelighed, kompleksitet og tab af 
funktionsniveau, hvortil de efterspurgte mere forskning vedrørende træning, mobilisering og 
smertebehandling (1,3).  
 
Der forelå ingen nationale eller lokale vejledninger, der omhandlede mobilisering af patienter med 
proksimal humerusfraktur. Det kan diskuteres, hvordan en vejledning bedst muligt støtter 
plejepersonalet i mobilisering af denne patientgruppe. Vejledninger kan i bedste fald guide 
plejepersonalet og bidrage med ny viden til refleksion omkring plejen til patientgruppen. Analysen 
viste, at en del af plejepersonalet prioriterede mobilisering af patienter med hoftenær fraktur før 
mobilisering af patienter med proksimal humerusfraktur. Det kan være et udtryk for, at de nationale 
retningslinjer for hoftenær fraktur har vundet indpas i den kliniske praksis, da de blandt andet har 
fokus på tidlig og hyppig mobilisering (11). Det kan derfor diskuteres, om vejledninger kan have en 
uhensigtsmæssig indflydelse på afdelingens kultur omkring mobilisering. Ydermere kan det 
diskuteres, hvordan frakturens placering bør vægtes, når der skal prioriteres mellem mobilisering af 
patienter. 
 
Analysen viste en selvfølgelighed i forhold til, at plejepersonalet tog ansvar for mobilisering af denne 
patientgruppe. Derudover oplevede plejepersonalet en nødvendighed i at tage ansvar for, at fysio- og 
ergoterapeuterne blev tilknyttet. Der var altså overensstemmelser mellem litteraturen og 
plejepersonalets oplevelse af den koordinerende funktion (9). Dog udtrykte plejepersonalet i 
interviewene et ønske om mere struktur i patientforløbene, så forløbene har nogle 
standardordinationer på f.eks. fysio- og ergoterapi, hvilket kan ses som en mulighed for at prioritere 
i de koordinerende opgaver. 
 
Plejepersonalet beskrev deres tilgang til mobilisering af denne patientgruppe med stor tillid til egne 
kompetencer, og de efterspurgte samtidig vejledninger på området. Denne tendens afviger fra 
undersøgelsen af Søndergaard m.fl. (4), som viste, at sygeplejerskerne føler sig usikre i mobilisering 
og anbefaler kurser med formål om at styrke personalets kompetencer. Det kan derfor diskuteres, om 
afholdelse af kurser vil have en gavnlig virkning på plejepersonalets tillid til egne kompetencer i 
relation til mobilisering.  
 
Diskussion af metode 
Vi fordelte det sådan, at én projektdeltager udførte interviewene og en anden transskriberede dem, 
hvilket gav begge parter indblik i empirien. Begge projektdeltagere udførte analysen i tæt samarbejde, 
hvilket bidrog til nuancering. Troværdigheden af projektet kan være kompromitteret af, at begge 
projektdeltagere er ansat i afdelingen og derfor er kollegaer med de interviewede plejepersonaler. 
Projektets resultater blev præsenteret for afdelingens plejepersonale, som kunne genkende 
tematikkerne, hvilket styrker troværdigheden. 
 
Vi oplevede, at gennemførelsen af interviewene og fremlæggelse af undersøgelsen i afdelingen skabte 
en særlig opmærksomhed på patientgruppen. Vores kvalitative undersøgelse afdækkede et lille 
område, og derfor kan det være væsentligt at generere mere viden om denne patientgruppe, hvilket 
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den anvendte litteratur ligeledes efterspurgte (3). Denne viden kan med fordel indhentes gennem en 
kvantitativ undersøgelse, der inddrager en større gruppe patienter, med fokus på mobilisering under 
indlæggelse. Derudover vil en undersøgelse af patienternes perspektiv på mobilisering bidrage med 
yderligere viden på området.  
 
 
Konklusion 
 
Plejepersonalet oplevede patientgruppen med proksimal humerusfraktur som kompleks og skrøbelig. 
De fremhævede en koordinerende funktion, som indebar ansvaret for patienternes forløb herunder 
mobilisering. Derudover viste analysen, at plejepersonalet havde et ønske om vejledninger på 
området og et mere struktureret patientforløb. Vi konkluderer, at mobilisering af patienter med 
proksimal humerusfraktur fordrer kompetencer indenfor den grundlæggende og specialespecifikke 
sygepleje. Det er aktuelt med en indsats, der kan øge viden om mobilisering af patienter med 
proksimal humerusfraktur. 
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Abstract 
 
Baggrund. Fraktur i skulderdelen af overarmen er et almindeligt brud især hos midaldrende og ældre 
mennesker. Disse frakturer udgør årligt ca. 5 % af alle frakturer i Danmark. Tidlig postoperativ mo-
bilisering er et vigtigt element i accelererede patientforløb. Kendte komplikationer efter operation for 
humerus fraktur er bl.a. smerter, kvalme, obstipation, mangelfuld mobilisering og påvirket søvnkva-
litet.  
Formål. At identificere tidspunkt for mobilisering efter operation samt undersøge hvilke  
komplikationer, der kan påvirke tidlig mobilisering. Herefter at identificere ventetid mellem tilska-
dekomst og operation og belyse om ventetid og alder har sammenhæng med postoperative komplika-
tioner i efterforløbet.  
Metode. Audit blev valgt som metode og blev gennemført ved hjælp af en retrospektiv analyse af 
journalmateriale. Denne metode blev anvendt for at lokalisere oplysninger om ventetid fra tilskade-
komst til operation samt mobiliseringstidspunkt efter operationen. Endvidere kunne audit belyse 
eventuelle postoperative komplikationer, som patienterne pådrog sig under indlæggelsen.  
Resultater. Der blev inkluderet 66 patienter i audit. Gennemsnitsalder var 69 år. Ventetid fra tilska-
dekomst til operation var i gennemsnit 7 dage. Af postoperative komplikationer var de oftest fore-
kommende svimmelhed, kvalme og opkast. De ældre patienter havde flere komplikationer end de 
yngre. Tidspunkt for mobilisering efter operation var gennemsnitligt ca. 8 timer. Patienterne blev i 
gennemsnit udskrevet 26,5 timer efter operationen. 
Konklusion. Patienter indlagt med humerus fraktur blev gennemsnitligt mobiliseret 8 timer efter 
operationen. Cirka halvdelen af patienterne blev udskrevet dagen efter operationen. De hyppigste 
komplikationer, som eventuelt kunne påvirke tidlig mobilisering var kvalme, opkast, smerter og svim-
melhed. Der var en øget forekomst af komplikationer ved ældre patienter i forhold til de yngre både 
efter kort og længere ventetid på operation.  
 
 
Introduktion 
 
Udviklingen i Danmark går mod accelererede patientforløb og kortere indlæggelser. Kerneområder i 
de accelererede patientforløb er bl.a. præoperativ information, smertebehandling, ernæring og tidlig 
mobilisering. Mobilisering af den indlagte patient ses yderst relevant for optimal rehabilitering efter 
sygdom og skade. Evidens viser, at mobilisering ikke kun har betydning for den fysiske funktion, 
men også for den følelsesmæssige og sociale trivsel. Øget mobilisering kan blandt andet relateres til 
færre smerter, mindre træthed, forbedret gangdistance, lavere risiko for delirium, vandladningspro-
blemer og pneumoni.  At patienten mobiliseres tidligt efter operation, fører endvidere til kortere ind-
læggelse og kan være med til at forbedre rekonvalensperioden. Vi sætter i dette kapitel fokus på 
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patienter med humerus fraktur. Det er en kendt problemstilling, at denne patientgruppe oplever for-
skellige barrierer, som vanskeliggør mobilisering. Det kan bl.a. være smerter, åndenød, træthed eller 
angst for at falde. 
 
 
Baggrund 
 
Brud i skulderdelen af overarmen (humerus fraktur) er et forholdsvis almindeligt brud især hos mid-
aldrende og ældre mennesker. Disse frakturer udgør årligt ca. 5 % af alle frakturer i Danmark (1). De 
typiske årsager til denne form for brud er fald, hvor man lander på skulderen eller prøver at tage for 
sig med udstrakt arm (2). Klinisk fremstår patienten med smerter i skulderen, som kan være hævet 
og med misfarvning. Patienten har ofte nedsat funktion og smerter ved forsøg på bevægelse af armen 
(3). Kendte komplikationer efter operation for en humerus fraktur er smerter, kvalme, obstipation, 
mangelfuld mobilisering og påvirket søvnkvalitet (4). 
  
Immobilisering i forbindelse med indlæggelse og kirurgiske indgreb medfører øget risiko for kom-
plikationer og funktionsnedsættelse især hos ældre (5,6). Immobilisering leder til tab af muskelkraft, 
og der sker tab af muskelmasse men også af åndedrætsmuskulatur (5). Tidlig postoperativ mobilise-
ring er et vigtigt element i accelererede patientforløb (6). Dette er meget relevant hos patienter som 
opereres i overekstremiteter, idet denne patientgruppe er kendetegnet ved at have mange smerter, som 
kan påvirke deres vejrtrækning og derigennem lungeventilation. Pneumoni er således en kendt kom-
plikation hos patienter med humerus fraktur (7). Smertebehandling ses derfor som en vigtig faktor 
forud for mobilisering. 
 
Med baggrund i et optageområde på ca. 600.000 mennesker i Region Nordjylland opereres årligt ca. 
100 patienter for en humerus fraktur i ortopædkirurgisk afsnit i Farsø. I afdelingen udskrives største-
delen af patienter med humerus fraktur første postoperative dag. Patienterne får inden eller i forlæn-
gelse af operationen anlagt en 24 timers blokade som smertebehandling. Samtidig opstartes tablet 
depot analgetika, så patienten er smertelindret på udskrivelsestidspunktet. Efter operation og ophold 
på opvågningsafdelingen kommer patienten retur til afdelingen. Der bliver rutinemæssigt foretaget 
postoperative observationer bl.a. måling af værdier på den nyopererede patient. Dette gøres for at 
eventuelle komplikationer observeres tidligst muligt i forløbet (3), hvilket er med til at sikre patienten 
pleje og behandling af høj kvalitet. Der kan efter en kort indlæggelse opstå komplikationer og pro-
blemer efter operationen, eksempelvis ift. smerter, kvalme, obstipation, mobilisering og søvn  (4). 
Dette studie vil belyse tidspunkt for mobilisering af indlagte patienter med humerus fraktur og un-
dersøge, hvilke komplikationer der eventuelt kan ligge til grund for manglende mobilisering. Dette 
gøres, for at forbedre kvaliteten af patientforløbet og sygeplejen til patienter med humerus fraktur.  
 
 
Formål 
 
• At identificere tidspunkt for mobilisering efter operation af patienter med humerus fraktur samt 

undersøge hvilke komplikationer, der kan påvirke tidlig mobilisering? 
• At identificere ventetid mellem tilskadekomst og operation hos patienter med humerus fraktur, 

og belyse om ventetid og alder har betydning for postoperative komplikationer i efterforløbet?  
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Metode 
 
Audit blev valgt som metode. Audit er en retrospektiv analyse af journalmateriale (8). I denne under-
søgelse blev oplysninger om ventetid fra tilskadekomst til operationstidspunkt samt mobiliserings-
tidspunkt efter operationen indhentet. Endvidere kunne auditgennemgangen identificere eventuelle 
postoperative komplikationer, patienterne havde under indlæggelsen.  
 
Undersøgelsen tog afsæt i klinisk praksis, da vi i afdelingen ønskede mere viden om mobiliserings-
tidspunkt og komplikationer efter operation, som eventuelt kunne påvirke mobiliseringen. Der kunne 
ikke findes en generel definition på tidlig mobilisering, men i undersøgelsen defineres det som mo-
bilisering, hvor patienten enten selvstændigt eller assisteret er ude af sengen til siddende stilling, stå-
ende stilling eller gang, afhængigt af patientens almene tilstand indenfor 12 timer efter operation. 
Assisteret ud af seng, dækker over brug af hjælpemidler såsom kørestol, lift eller andre hjælpemidler. 
Ved ude af seng til siddende stilling, forstås mobilisering til stol.  Mobilisering til siddende stilling 
på sengekanten, er således ikke tilstrækkeligt. 
 
Der blev anvendt deskriptive analyser. Hvis data ikke var normaltfordelt, blev den mediane værdi 
angivet for gennemsnittet. Alder blev inddelt i to grupper, med et skæringspunkt ved 56 år, som var 
den midterste værdi ift. de inkluderede patienter.  
 
 
Resultater 
 
Via audit gennemført i 2019 blev der inkluderet 66 indlagte patienter opereret for humerusfraktur.  
Heraf var 48 kvinder, og 18 var mænd. Frakturtyper var følgende: proksimal fraktur (65 patienter), 
Proksimal bilateral fraktur (1 patient). Øvrige baselinedata kan ses i Tabel 1. 
 
Tabel 1. Baseline data for inkluderede patienter ift. alder, ASA score og osteosyntese materiale. n= 66 

Alder 69 år (range 15- 88) 
 
ASA score 1 
ASA score 2 
ASA score 3 

Antal patienter 
13 
32 
16 

Hemialloplastik 
Osteosyntese 
Total skulder alloplstik 
Delta Reverse 

31 
29 
2 
 5 
* 

* At det samlede tal for operationer giver 67, skal ses i lyset af, at der var én patient med bilateral fraktur og 
derfor var der 67 operationer på 66 patienter. Der var i journalerne ikke angivet ASA score på 5 patienter. 

 

Ventetiden fra tilskadekomst til operation varierede mellem 0- 230 dage (Figur 1). Der var ved den 
patient med længst ventetid (230 dage) afprøvet andre behandlinger, før operation blev besluttet. Den 
mediane værdi fra skadedato til operationsdato var 7 dage. Som Figur 1 viser, lå størstedelen af ope-
rationerne indenfor de første 10 dage efter tilskadekomst.   
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Figur 1:  Tid (antal dage) fra skadedato til operationsdato fordelt på 66 patienter med humerus fraktur 

 

Postoperative komplikationer under indlæggelsen var mangeartede hos patienterne efter operation. 
De komplikationer, der var hyppigst nævnt i journalerne, var smerter, svimmelhed, kvalme og op-
kast, lav saturation, obstipation, hypotension og takykardi (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Antal patienter med komplikationer fordelt på ventetid og aldersgruppe         

Komplikation 
 n= 66 

Ventetid til opera-
tion 0-6 dage 

Ventetid til opera-
tion > 6 dage 

Alle pa-
tienter  

<56 år > 56 år <56 år > 56 år 
Smerter 1 4 1 8 14 
Kvalme og opkast 0 3 0 5 8 
Svimmel 1 3 0 3 7 
Lav Saturation (SAT) 0 6 0 3 9 
Obstipation 0 2 0 2 4 
Hypotension 0 1 0 3 4 
Takykardi 0 2 0 2 4 
Væskeophobning i lunger 0 1 0 1 2 
Vandladningsbesvær 0 0 0 2 2 
Utilpas 0 2 0 0 2 
Hyperglykæmi 0 0 0 2 2 
Lav Hæmoglobin  0 0 0 1 1 
Fald  0 0 0 1 1 
Faldtendens 0 1 0 0 1 
Funktionsdyspnø 0 1 0 0 1 
Læderet arterie 0 1 0 0 1 
Motorisk urolig/ Abstinenser 0 0 1 0 1 
Sivning fra cicatrice 0 0 0 1 1 
Ortostatisk blodtryksfald 0 1 0 0 1 
Psykisk medtaget 1 0 0 0 1 
Ingen komplikationer 1 12 1 15 29 

 

Yderligere komplikationer fremgår af Tabel 2. Der var 29 patienter, som ingen komplikationer havde 
postoperativt. Der sås flere komplikationer ved de patienter som var 56 år eller derover. Ved 0-6 
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ventedage på operation havde 21% af den ældre gruppe postoperative komplikationer, hvorimod det 
kun var 3 % i den yngre gruppe af 15- 55- årige. Ligesådan forholdt det sig med de patienter, der 
ventede mere end syv dage på operation. Hos de ældre havde godt 29 % af patienterne komplikatio-
ner, hvorimod det kun var 4,5 % af de yngre patienter, der oplevede komplikationer.  

Tidspunktet for mobilisering efter operation var hyppigst mellem 4 og 11 timer med et gennemsnit 
på 8 timer (Figur 2). Halvdelen af patienterne blev mobiliseret indenfor 4-7 timer. Den korteste tid til 
mobilisering efter operationstidspunktet var 2 timer, og den længste var 32 timer.  

 

Figur 2. Tid fra operation (Afrundet til hele timer) til mobiliseringstidspunkt for 63 patienter* 

 

* Ved to patienter var oplysningen ikke dokumenteret og en patient blev overflyttet til andet hospital inden 
mobilisering. 

Tiden fra operation til udskrivelse var 26,5 timer (median værdi) og varierende fra 7 timer til 240 
timer. Der var én patient, som var indlagt 10 dage.  
 
 
Diskussion 
 
Undersøgelsen viste, at tidspunktet for mobilisering efter operation var gennemsnitligt 8 timer. Over 
halvdelen af patienterne blev mobiliseret indenfor 4-7 timer, hvilket vurderes tilfredsstillende. Dog 
var der variationer op til 32 timer postoperativt inden mobilisering, hvilket kan ses som værende ikke 
tilfredsstillende. En mulig forklaring på den brede variation i tidspunktet for mobilisering postopera-
tivt kan være, det ikke er muligt at mobilisere alle patienter kort tid efter operation pga. alder og 
komorbiditet. Dette på trods af, at ældre medicinske patienter er i særlig risiko for at få høj funkti-
onsnedsættelse under indlæggelse (5), hvilket gør tidlig mobilisering ekstra vigtigt. Ældre der pådra-
ger sig en humerus fraktur, ses ofte indlagt i længere tid, end yngre med samme diagnose (5). Alderen 
på de indlagte patienter i vores undersøgelse varierede mellem 15- 88 år. Der sås i undersøgelsen 
gennemsnitligt højere ASA- score hos de ældre patienter samtidig med at indlæggelsesdagene steg. 
  
I undersøgelsen var der 29 patienter (44%) uden komplikationer efter operation. De øvrige patienter 
havde en eller flere komplikationer. De komplikationer, der var oftest forekommende, var forvente-
lige operationskomplikationer kort tid efter operation, såsom smerter, svimmelhed, kvalme og opkast. 
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Kehlet anbefaler ifm. accelererede patientforløb, at der anvendes et minimum af opioider, da bivirk-
ninger fra disse, kan være en hindrende faktor for tidlig mobilisering (9). Kvalmestillende midler kan 
gives i øget omfang for at reducere kvalme og opkast (6). Der gives kvalmestillede midler i afdelin-
gen, men der er ikke auditeret på dette i undersøgelsen. Der bør foretages yderligere undersøgelse af, 
om dette kan være et muligt indsatsområde fremover. 
 
Resultaterne viste, at der var forskel på antal patienter med komplikationer afhængig af alder og ven-
tetid på operation. Der var en tendens til, at de ældste patienter havde flest komplikationer, og der var 
en lille stigning ved længere ventetid end 7 dage på operation. Lang ventetid på operation er ikke 
hensigtsmæssigt for patienten, da det forlænger tiden med præoperative smerter (10,11), hvilket  kan 
give øget risiko for pneumoni og andre komplikationer.  
 
En begrænsning af undersøgelsen var dokumentationen i patientjournalen. Dette blev tydeligt, da 
audit blev gennemført.  Der var i flere patientjournaler ikke-tidstro dokumentation. Eksempelvis var 
det anført, at flere patienter blev mobiliseret i aftenvagten lige inden kl. 23.00, hvor plejepersonalet 
havde vagtskifte. Dette kan tyde på, at det er på dette tidspunkt, at dokumentationen af mobilisering 
blev udført og ikke nødvendigvis det tidspunkt, hvor patienten faktisk blev mobiliseret. At flere pati-
enter ifølge dokumentationen blev mobiliseret lige inden vagtskiftet, kan skævvride resultatet af au-
dit, da flere af patienterne formentligt var mobiliseret tidligere efter operation, end dokumentationen 
antyder.  
 
Audit viste, at ventetid på operation skyldtes dels manglende operationskapacitet (i afdelingen ope-
reres der ikke i weekender samt aften/ nat), og dels ambulante undersøgelser før endelig stillingtagen 
til operation. Praksis er, at patienter, som i første gang visiteres til konservativ behandling, ses til 7-
10 dages klinisk kontrol med røntgen i ambulatoriet. Er stilling af frakturen ikke acceptabel, er det 
kirurgen, som vurderer, om patienten er egnet eller uegnet til operation. Dette sker med baggrund i 
billeddiagnostiske undersøgelser som CT- scanning, fornyet røntgen, samt ud fra patientens almene 
tilstand og komorbiditet. Dette kan forklare en del af ventetiden. 
 
Der kan ikke generaliseres ud fra undersøgelsen, da antallet af inkluderede patienter kun var 66. Re-
sultaterne giver et indblik i disse patienters tidspunkt for mobilisering, og hvilke komplikationer de 
fik i efterforløbet. Der ses behov for yderligere undersøgelser for at undersøge, om der er sammen-
hæng mellem komplikationer og mobilisering. 
 
Resultaterne af undersøgelsen skal fremadrettet vurderes ift., om der er tiltag, der kan ændres i rela-
tion til den ydede sygepleje på afdelingen. Der kan med fordel arbejdes for at sikre, at flere patienter 
mobiliseres kort tid efter operation samt fokus på at minimere komplikationer under indlæggelsen. 
Dette kan eksempelvis være øget fokus på at minimere kvalme og opkast samt yderligere tiltag for at 
minimere postoperative smerter.  
 

Konklusion 
 
Patienter indlagt med humerus fraktur blev gennemsnitligt mobiliseret 8 timer efter operationen. 
Cirka halvdelen af patienterne blev udskrevet dagen efter operation. Der ses en øgning af komplika-
tioner ved de ældre patienter i forhold til de yngre både ved kort og lang ventetid på operation. Vi har 
gennem undersøgelsen fået ny viden om indsatsområder bl.a. ift. at minimere kvalme efter operatio-
nen. 
 

  



 40 

Etiske overvejelser 
Projektet blev anmeldt til Datatilsynet under paraplytilmelding i Region Nordjylland. Alle data blev 
behandlet fortroligt og anonymiseret.  
 
 
Taksigelser 
 
Tak for hjælp til udarbejdelse af statistiske beregninger og figurer, til sekretær Britt Rønnow- Juul 
Christensen, Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afdeling, Farsø. Tak til Post Doc Ka-
rin Bundgaard Mikkelsen, Klinik Hoved- Orto, Aalborg Universitetshospital for bistand undervejs 
samt korrekturlæsning. 

 

Referencer 
 
1. Sundhed.dk. Humerus, Proksimalt brud [Internet]. Lægehåndbogen. 2019. Available from: 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/ortopaedi/tilstande-og-
sygdomme/knoglebrud/humerus-proksimalt-brud/ Tilgået januar 2022. 
2. Hansen TB. Brud på overarm, oversigt [Internet]. Sundhed.dk. 2016. Available from: 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-
led/sygdomme/knoglebrud/brud-paa-overarm-oversigt/ Tilgået januar 2022. 
3. Bermark S et al. Ortopædkirurgi : sygdomslære og sygepleje. 1. i.e. 2. Olesen S, Dalgaard A, 
Hørdam B, Pedersen PU, editors. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd; 2010. 341 sider, illustreret (nogle i 
farver).  
4. Odom-Forren J, Reed DB, Rush C. Postoperative Distress of Orthopedic Ambulatory Surgery 
Patients. AORN J. 2017;105(5):464–77.  
5. Larsen AV, Nyland AH. Sæt mobilisering på dagsordenen. 2015;(13):84–8.  
6. Kehlet H. Aceelererede operationsforløb -en faglig og administrativ udfordring. Tidsskr den Nor 
Laegeforening. 2001;121(7):812–5.  
7. Kalisch BJ, Lee S, Dabney BW. Outcomes of inpatient mobilization: A literature review. J Clin 
Nurs. 2014;23(11–12):1486–501.  
8. Ammentorp J, Rørmann D. Audit i sundhedsvæsenet : en håndbog om metoden og dens 
anvendelse i klinisk praksis. Kbh.: Books on Demand; 2008. 76 sider, illustreret.  
9. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. Vol. 
78, British Journal of Anaesthesia. 1997. p. 606–17.  
10. Orosz GM, Magaziner J, Hannan EL, Morrison RS, K. K, M. G, et al. The timing of surgery for 
hip fracture and its effects on outcomes. Vol. 291, Jama. 2004. p. 1738–43.  
11. Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Dansk Ortopædisk Selskab. Referenceprogram 
for Patienter med Hoftebrud. 2008;1–128. Available from: 
http://www.ortopaedi.dk/fileadmin/Guidelines/Referenceprogrammer/Referenceprogram_for_patien
ter_med_hoftebrud2008.pdf. Tilgået januar 2022. 
12. Tram E. Til fare for patienterne, Sygeplejersken. Sygeplejersken, DSR [Internet]. 2017; 
Available from: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2017-11/til-fare-for-patienterne 
Tilgået januar 2022. 
 
 



 41 

Tidlig mobilisering af den benamputerede patient 
 
 
Lise Nygaard Fly, sygeplejerske Cand.cur, lisefl@rm.dk 
Anne Frisesdal Tofte, specialeansvarlig sygeplejerske, anntofte@rm.dk 
Thilde Svenstrup, fysioterapeut  
Pernille Didriksen, afdelingssygeplejerske  
Hanne Mainz, klinisk sygeplejespecialist Ph.d. 
 
Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital 
 
Abstract 
 
Baggrund  
Tidlig mobilisering har betydning for, at patienter, der gennemgår en benamputation, undgår kompli-
kationer og opnår de bedste muligheder for at vende tilbage til dagligdagen. I hvor høj grad patien-
terne mobiliseres de fire første postoperative dage i vores kliniske praksis er dog uvist, herunder hvad 
der er årsag til en eventuel manglende mobilisering. Derudover er det relevant for en fremadrettet 
vurdering af tidlig mobilisering at undersøge, hvorvidt patienternes mobiliseringsaktiviteter afspejles 
i terapeuternes dagligt vurderede mobiliseringsevne målt med Basic Amputee Mobility Score 
(BAMS). Resultaterne fra dette pilotstudie kan være med til at danne grundlag for at kunne iværksætte 
flere målrettede initiativer i den tidlige mobilisering af den benamputerede patient. 
Formål At undersøge i hvilket omfang benamputerede patienter blev mobiliseret på operationsdagen 
og de første 4 postoperative dage samt identificere årsager til manglende mobilisering. Derudover var 
formålet at undersøge korrelationen mellem mobiliseringsaktiviteter og patientens mobiliseringsevne 
vurderet med BAMS. 
Metode 
Data om mobilisering til siddende stilling, høj forflytning, BAMS og årsager til manglende mobili-
sering af benamputerede patienter blev prospektivt indsamlet over 7 måneder i 2021. Der blev an-
vendt deskriptive analyser. Pearsons korrelations analyse blev anvendt til at sammenholde mobilise-
ringsaktiviteter med BAMS-score. 
Resultater 
I alt 25 benamputerede patienter indgik i studiet. På operationsdagen blev 44 % af patienterne mobi-
liseret til siddende stilling på sengekanten. I de første fire postoperative dage blev 74%, 77%, 81% 
og 91% af patienterne mobiliseret minimum 2 gange til stol, mens 49%, 59%, 50% og 61% af paten-
terne blev trænet to gange dagligt i høj forflytning.  De hyppigste årsager til manglende mobilisering 
var smerter, manglende motivation og ikke tilstrækkelig styrke og balance. Der blev fundet en signi-
fikant korrelation mellem den enkelte patients BAMS score og antallet af mobiliseringer. 
Konklusion 
Hovedparten af patienterne kunne følge de generelle anbefalinger for tidlig mobilisering af den am-
puterede patient de første 4 dage postoperativt. For at få flere patienter mobiliseret er der behov for 
en indsats for at imødegå smerter, træthed, dårlig almentilstand samt manglende styrke, balance og 
motivation.  BAMS kan anvendes som en indikator for antallet af mobiliseringer. 
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Baggrund 
 
Den benamputerede patient er i høj risiko for respiratoriske, kardiovaskulære og sårhelingskompli-
kationer efter operationen (1). For at afhjælpe disse problemer er bl.a. tidlig mobilisering et vigtigt 
indsatsområde i den postoperative pleje af amputationspatienter (2,3) Mobilisering efter en benam-
putation er imidlertid en særlig kompleks og tværprofessionel opgave ikke mindst på grund af en 
betydelig ændret kropsopfattelse hos patienten, som derudover kan vanskeliggøres af både smerter, 
høj komorbiditet, høj alder, kognitive udfordringer og følelsesmæssig stress (1,4). 
 
Hvert år bliver ca. 1800 danskere benamputeret (5). De fleste amputationer foretages på grund af 
kredsløbsforstyrrelser eller diabetes (6). Mange af patienterne lider derfor af forskellige kroniske syg-
domme og har som følge heraf ofte været i kontakt med sundhedsvæsenet gennem flere år. De kan 
ydermere have gennemgået flere karkirurgiske operationer samt levet med sår og smerter gennem 
længere tid forud for beslutningen om amputation (4). Der er derfor ofte tale om både fysisk og psy-
kisk udmattede patienter, der skal motiveres til at yde en særlig indsats omkring mobilisering (4). 
 
Den generelle positive betydning af tidlig postoperativ mobilisering for andre patientgrupper er gen-
nem flere år blevet belyst gennem litteraturen og inkluderer blandt andet forbedringer i styrke, kardi-
ovaskulær status, knoglesundhed og funktionel uafhængighed (2, 4). Forskning om tidlig mobilise-
ring af den amputerede patient er i et systematisk review påvist som mangelfuld (1). I samme review 
fremhæves, at mobilisering af den nyligt amputerede patient er en kompleks opgave, og at der savnes 
effektive strategier til at fremme postoperativ mobilisering for denne udsatte patientgruppe (1).  
 
I en dansk klinisk retningslinje fra 2020 anbefales multimodal rehabilitering til den benamputerede 
patient, hvor tidlig mobilisering, fysisk genoptræning og ADL er tre af de beskrevne indsatsområder 
i den perioperative periode (2). Internationalt anbefales, at mobilisering påbegyndes så tidligt som 
muligt postoperativt og senest 1. postoperative dag (7). Trods behov for yderligere forskning, er dette 
en generelt anerkendt rehabiliteringspraksis (8,9). Det afspejles ligeledes i anbefalingerne for ”En-
hanced Recovery after Surgery” (ERAS) for amputations patienter (ERAS) (10). Et dansk case study 
har vist, at mortalitetsraten kan reduceres ved anvendelse af ERAS-principperne ift. perioerativ væ-
skebehandling, blodtransfusion og tidlige mobilisering (11). I ERAS defineres tidlig mobilisering 
som op at sidde på sengekanten på operationsdagen og fra 1. postoperative dag at komme ud af sengen 
mindst to gange dagligt og gerne med den praksis, at patienten mobiliseres til en stol ved måltiderne 
(10). For at opnå de bedste muligheder for at vende tilbage til dagligdagen anbefales tidlig funktionel 
træning af forflytninger (2, 9, 10). I et dansk studie blev patientens mobiliseringsevne målt ved an-
vendelse af Basic Amputee Mobility Score (BAMS) (3). I studiet fandt man, at patienter med BAMS 
< 2, dvs.de ikke kom ud af sengen ved første fysioterapeut træning, havde en øget mortalitetsrisiko 
på 88% sammenlignet med patienter, der var i stand til at komme ud af sengen (3). BAMS beskrives 
nærmere i metodeafsnittet. 
 
Ovenstående understreger, at en tidlig indsats i forbindelse med mobilisering af benamputerede pati-
enter bør prioriteres højt. Dette pilotstudie bidrager med et overblik over i hvor høj grad anbefalin-
gerne om tidlig mobilisering blev fulgt i daglig i klinisk praksis, og hvis ikke, hvilke årsager, der var 
til det. Derudover blev det fundet relevant at undersøge, hvorvidt patientens mobiliseringsaktiviteter 
har sammenhæng med den dagligt vurderede mobiliseringsevne med anvendelse af BAMS. Resulta-
terne fra dette studie kan være med til at danne grundlag for at iværksætte flere målrettede initiativer 
i den tidlige mobilisering af den benamputerede patient.  
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Formål 
 
Dette pilotstudie havde til formål: 

• At undersøge hvor stor en andel af de benamputerede patienter, der blev mobiliseret på ope-
rationsdagen og de første 4 postoperative dage 

• At identificere årsager til manglende mobilisering 
• At undersøge korrelationen mellem antallet af mobiliseringer og patientens mobiliseringsevne 

vurderet med BAMS (Basic Amputee Mobility Score). 
 
 
Metode  
 
Studiedesign 
Dette pilotstudie havde et tværsnitsdesign med prospektiv dataindsamling over 7 måneder.  
 
Studiepopulation 
Studiepopulationen var ny-opererede benamputerede patienter indlagt i infektionsafsnittet på Orto-
pædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital i perioden 1. juni til 31. december 2021. Patienter 
indlagt til sårrevisioner, fodamputationer samt tumorbetingede amputationer blev ekskluderet. 
 
Udarbejdelse og afprøvning af registreringsskema 
Til at afdække i hvilket omfang benamputerede patienter blev mobiliseret i det tidlige forløb samt 
årsager til manglende mobilisering, blev et registreringsskema udarbejdet af en tværprofessionel pro-
jektgruppe bestående af sygeplejersker og fysioterapeuter.  
 
Patientoplysningerne i registreringsskemaet indeholdt køn, alder amputationsniveau, indlæggelses-
form samt hvorvidt amputationen var artereosklerotisk eller traumatisk betinget. Derudover var der 
mulighed for at beskrive andre forhold af betydning for mobiliseringen herunder patientens mobili-
seringsevne måneden forud for operationen, tidligere amputationer, kognitiv svækkelse, pareser mv.  
Afslutningsvist indeholdt skemaet spørgsmål om, hvorvidt patienten var udskrevet til eget hjem, gen-
optræningsplads eller plejehjem, samt om patienterne var blevet overflyttet eller var døde indenfor 
30 dage efter operation. 
 
Under indlæggelsen blev BAMS anvendt til at vurdere patienternes mobiliseringsevne. BAMS er et 
scoringssystem, som kan anvendes til monitorering af den daglige mobilisering i den tidlige rehabi-
literingsperiode (2). BAMS scoren udregnes oftest af fysioterapeuter fra første postoperative dag på 
baggrund af patientens mobiliseringsevne inden for fire aktiviteter: 1. Fra liggende til siddende på 
sengekant, 2. Fra siddende på sengekant til stol/ kørestol og tilbage, 3. Mobilitet i kørestol og 4. Fra 
siddende i stol/ kørestol til stående og tilbage. Patienten kan inden for hver af disse aktiviteter score 
mellem 0-2 point, hvilket kan give en daglig score på mellem 0-8 point, hvor høj score betyder høj 
mobiliseringsevne (2).  
 
I sidste del af registreringsskemaet kunne plejepersonalet eller terapeuten i afkrydsningsrubrikker 
registrere den daglige mobilisering og træning af patienten. På operationsdagen var der afkrydsnings-
mulighed for mobilisering til sengekant, mens de følgende fire postoperative dage bestod af afkryds-
ningsmuligheder om mobilisering til sengekant eller stol i forbindelse med måltider samt mobilisering 
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i form af høj forflytning med ganghjælpemiddel. Hvis patienten ikke var mobiliseret, kunne plejeper-
sonalet eller fysioterapeuten registrere mulige årsager hertil. 
 
For at sikre en god anvendelighed af skemaet, blev der gennemført en afprøvning på 4 amputerede 
patienter i maj 2021. Med baggrund i personalets kommentarer og besvarelser af registreringsskemaet 
blev yderligere en årsag til manglende mobilisering indført: ”sårproblemer / sivning”. Derudover blev 
enkelte svarkategorier gjort tydeligere, og der blev indskrevet mere metatekst i registreringsskemaet 
for at guide udfylderen. Efter tilretningen af skemaet startede indsamling af data. 
 
Indsamling af data 
Dataindsamlingen blev struktureret af projektgruppen og meldt ud på et afdelingsmøde og i afdelin-
gens nyhedsbrev primo maj 2021. Projektgruppen fungerede i processen som vejledere ved tvivls-
spørgsmål og søgte at henlede kollegers opmærksomhed på projektet gennem hele dataindsamlings-
perioden. Inkluderede patienter blev markeret på afdelingens kliniske logistiktavle, så ansatte var 
opmærksom på patienternes deltagelse i projektet. Registreringsskemaet, som var i en papirudgave, 
blev placeret i patientens dueslag og udfyldt i løbet af vagterne af det plejepersonale og de terapeuter, 
som var tilknyttet patienten.  
 
Databearbejdning og analyse 
Analyserne blev udført med deskriptiv statistik. For at kunne følge en generel udvikling af mobilise-
ringsevnen blev BAMS-scoren fra 0-8 kategoriseret som lav mobiliseringsevne (0 - 2), medium mo-
biliseringsevne (3-5) og høj mobiliseringsevne (6 - 8) over de første fire postoperative dage. For at 
undersøge i hvor høj grad mobiliseringsevnen målt med BAMS og antallet af den enkelte patients 
mobiliseringer fra 1. til 4. postoperative dag. fulgte hinanden, blev Pearsons korrelations analyse an-
vendt, idet de statistiske antagelser var opfyldt. Generelt tolkes en korrelationskoeficient fra 0,50-
0,70 som moderat grad af korrelation, fra 0,70-0,90 tolkes om høj grad af korrelation, mens 0,90-1 
tolkes som en meget høj grad af korrelation (12).  
 
Etiske overvejelser 
Alle patienter i projektet var anonymiseret i dataarbejdet. Projektet blev betragtet som et kvalitetsud-
viklingsprojekt og var derfor ikke anmeldelsespligtigt.  Projektet blev godkendt af både ledelsen på 
Ortopædkirurgisk afdeling og Fysioterapeut afsnit 4, Aarhus Universitetshospital 
 
 
Resultater 
 
Alle 25 patienter, der i perioden 1. juni til 31. december 2021 fik foretaget en amputation, indgik i 
projektet.  Gennemsnitsalderen var 77 år, og der var en ligelig kønsfordeling. Af de 60% akutte pati-
enter udgjorde de arteriosklerotisk betinget akutte amputationer 48 %, mens 12% var traumatisk be-
tinget. Hovedparten af patienterne anvendte ganghjælpemiddel (48%) eller var kørestolsbrugere 
(36%). Fire patienter svarende til 16% var tidligere amputeret på det modsatte ben, og enkelte pati-
enter havde andre problemer, der kunne vanskeliggøre mobiliseringen (se Tabel 1). En patient blev 
crusamputeret, mens de øvrige blev amputeret på femurniveau. De fleste patienter blev udskrevet til 
eget hjem (64%). En patient døde under indlæggelsen og i alt 5 patienter (20%) døde indenfor 30 
dage efter operationen. 
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Tabel 1. Patientoplysninger 

N=25 Variable (n) 
Procentandel / 

gennemsnit 
Køn Kvinde (12) 48%  

Mand (13) 52%  
Alder (25)  77 år  
Indlæggelse Elektiv/Sub-akut (10) 40%  

Akut – arteriosklerotisk betinget (12) 48%  
Akut traumatisk betinget (3) 12%  

Mobiliseringsgrad sidste må-
ned 

Gang uden hjælpemidler (2) 8%  
Gang med hjælpemidler (12) 48%  
Kørestolsbruger (kan uden lift hjælpes til kørestol) (9) 36 %  
Liftbruger (2) 8%  

Andet med betydning for mo-
bilisering 

Tidligere amputation på modsatte ben (4) 16%  
Lammelser / meget nedsat styrke i arm eller ben (1) 4%  
Andre skader (1) 4%  
Kognitivt svækket (1) 4%  
Andet1 (3) 12%  

Amputationsniveau 
 

Crus (1) 4%  
Femur (24) 96%  

Udskrevet til Tilbage til eget hjem (16) 64%  
Genoptræningsplads (3) 12%  
Tilbage til plejehjem (4) 16%  
Overflyttet til anden afdeling (1) 4%  
Død under indlæggelse (1) 4%  

Død indenfor 30 dage efter operation (5) 20% 
1 Dårlig balance, begrænset funktionsniveau, cancer 
 
Mobiliseringen til siddende stilling 
På operationsdagen blev 44 % af patienterne mobiliseret til siddende stilling på sengekanten (Tabel 
2). Andelen af patienter mobiliseret til en stol mindst 2 gange udgjorde 74%, 77%, 81% og 91% 
svarende til, at mere end 3 ud af 4 patienter kom op at sidde i en stol mindst to gange dagligt. Fra 1. 
til 4. postoperative dag steg også andelen af patienter, der kom op at sidde til alle tre måltider fra 35% 
til 65%. Ingen eller meget få patienter forblev sengeliggende hele døgnet.  
 
Tabel 2. Antal og %andel af patienter der mobiliseres 0, 1, 2, og 3 gange til sengekanten eller i stol 
på operationsdagen (op-dag) de fire første postoperative dage (POD) 
 
 Op-dag 

n=25 
1.POD 
n=24 

2.POD 
n=22 

3.POD 
n=21  

4.POD 
n=17 

Ikke mobiliseret 

44% 

17% 0% 5% 0% 
Mobiliseret 1 gang  9% 23% 14% 6% 
Mobiliseret 2 gange  39% 41% 24% 29% 
Mobiliseret 3 gange  35% 36% 57% 65% 

 
  
I Figur 1 tages udgangspunkt i, hvor stor en andel af patienter, der blev mobiliseret til hvert af de tre 
måltider. Det ses, at andelen af patienter, som blev mobiliseret morgen, middag og aften generelt steg 
gennem de fire første postoperative dage. I 3 ud af de 4 dage blev færrest mobiliseret om morgenen. 
På 4. postoperative dag sad 94% af patienterne i en stol til aftensmad. 
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Figur 1. Andel af patienter der kommer op på sengekanten eller i stol morgen, middag og aften på 
operationsdagen (OP-dag) og de fire første postoperative dage (POD) 
 

 
 
 
De tre hyppigste årsager til, at patienterne ikke blev mobiliseret til en stol ved de tre måltider, var 
smerter, træthed og manglende motivation fra patienten. Smerter var særlig et problem 1. og 2. post-
operative dag, mens den manglende motivation var størst 1., 2. og 3. postoperative dag. Sårproblemer 
og ingen hjælpemidler var de mindst hyppige forklaringer på manglende mobilisering. For få perso-
naleressourcer var angivet som forklaring i 5 af tilfældene.  Seks patienter kom på operationsdagen 
først tilbage på sengeafsnittet efter klokken 22, hvilket var tilføjet som andre årsager til, at patienten 
ikke blev mobiliseret. 
 
Tabel 3. Årsager til manglende mobilisering på operationsdagen (OP-dag) og de fire første post-
operative dage (POD) 
 

Årsager 
OP- 
dag  

n=25 

1. POD 
n=23 

2.POD 
n=23 

3.POD 
n=21 

4.POD 
n=17 I alt 

Smerter 4 9 7 4 3 27 
Træthed 4 5 2 5 1 17 
Manglende motivation fra patienten 0 5 4 6 1 16 
Dårlig alm. tilstand 3 2 1 1 1 8 
Manglende styrke og balance 1 2 1 1 2 7 
Kvalme 0 3 1 0 2 6 
Manglende ressourcer i form af personale 1 2 1 1 0 5 
Brug for hvile – personalets vurdering 2 1 1 0 0 4 
Sårproblemer / sivning 0 0 1 1 0 2 
Manglende ressourcer i form af hjælpemidler 0 1 1 0 0 2 

 
 
Træning af høj forflytning 
Fra 1.til 4. postoperative dag blev henholdsvis 42%, 52%, 40% og 56% trænet i høj forflytning 2 
gange dagligt (Tabel 4) svarende til ca. hver anden patient. I Figur 2 ses andelen af patienter, der om 
formiddagen trænede høj forflytning og andelen, der trænede om eftermiddagen.  
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Tabel 4. Andel af patienter der trænes i høj forflytning 0, 1 og 2 gange fordelt på de fire første 
postoperative dage (POD) 
 
 1.POD n=24 2.POD n=21 3.POD n=15  4.POD n=16 
Ingen høj forflytning 42% 33% 40% 38% 
Høj forflytning 1 gang  16% 14% 20% 6% 
Høj forflytning 2 gange  42% 52% 40% 56% 

 
 
Figur 2. Andelen af patienter, som har trænet høj forflytning over de fire første postperative dage 
(POD) 

 
 
 
Tabel 5. Årsager til manglende høj forflytning i den postoperative periode. 
 

Årsager 
(antal patienter tilstede ved de 2 forflytnin-
ger) 

1. POD 
(24) 

2.POD 
(22) 

3.POD 
(16) 

4.POD 
(16) I alt 

Manglende styrke og balance 9 5 6 6 26 
Smerter 9 2 1 1 13 
Dårlig alm. tilstand 5 5 1 1 12 
Træthed 2 2 1 1 6 
Manglende motivation fra patienten 0 2 2 2 6 
Sårproblemer / sivning 0 0 1 1 2 
Kvalme 0 0 1 1 2 
Manglende ressourcer i form af personale 2 0 0 0 2 
Manglende ressourcer i form af hjælpemidler 0 0 0 0 0 
Brug for hvile – personalets vurdering 0 0 0 0 0 

 
Andelen af patienter der ikke trænede høj forflytning de fire postoperative dage var henholdsvis 42%, 
33%, 40 % og 38% (Tabel 4). Den hyppigst angivne årsag var, at patienten ikke havde den nødven-
dige styrke og balance, men også smerter og en dårlig almen tilstand var angivet som forklaring (Ta-
bel 4).  Under kommentarerne i registreringsskemaet var der i flere tilfælde bemærket, at der i stedet 
var udført en lav forflytning, da patienten enten var bilateral amputeret eller var hemiparetisk uden 
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standfunktion. Her blev også noteret, at to patienter frasagde sig træning med fysioterapeut 3. post-
operative dag. En anden patient blev ikke trænes ved en fysioterapeut, men han blev hjulpet af sin 
hustru med høj forflytning to eftermiddage. Derudover var flere patienter ikke til stede i afdelingen 
grundet dialyse eller undersøgelser og enkelte patienter blev udskrevet 3. og 4. postoperative dag. 
 
Mobiliseringsevne vurderet med BAMS-score 
Første postoperative dag havde 55% af patienterne en BAMS-scoren med laveste mobiliseringsevne 
(score <2) (Figur 3). Herefter lå andelen af patienter med lav mobiliseringsevne jævnt de følgende 
dage mellem 29 og 32%. Tilsvarende var der færre patienter med den mellemste mobiliseringsevne 
(score 3-5) og højeste mobiliseringsevne (score 6-8) første postoperative dag, men herefter stabilise-
res andelen af patienter med ca. en tredjedel af patienterne i hver af kategori de følgende dage.  
 
Figur 3. Procentandel af patienter fordelt på 3 kategorier af mobiliseringsevne ud fra BAMS sco-
ren 0-8 fra 1 postoperative dag (POD) til 4. postoperative dag. 

 
 
Som det ses i Tabel 6 var der en signifikant sammenhæng med BAMS, og det antal gange den enkelte 
patient blev mobiliseret til sengekant/stol og udførte høj forflytning. Graden af korrelationen var mo-
derat første postoperative dag, mens den kan kategoriseres som høj de følgende 3 postoperative dage 
(12). Ikke alle patienter fik udfyldt BAMS-skema. Årsagerne angivet i kommentarerne var: Ikke til-
stede i afdelingen: (overflyttet til intensiv, til undersøgelse, dialyse). Ikke udfyldt, da det er lørdag / 
søndag, hvor patienten ikke tilses af en fysioterapeut. 
 
Tabel 6 Test for lineær sammenhæng (korrelation) mellem BAMS og mobiliseringsaktiviteter de 
fire første postoperative dage (POD) 

(n) 1. POD 
(23) 

2.POD 
(20) 

3.POD 
(17) 

4.POD 
(15) 

Korrelationskoefficient (Pearsons rho) 
p-værdi 

0,61 
p<0,0 

0,82 
p<0,0 

0,74 
p=0,01 

0.73 
p<0,0 
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Diskussion 

I dette pilotstudie blev tidlig mobilisering registreret for 25 benamputerede patienter de første 4 dage 
postoperativt. På operationsdagen kom 44% af patienterne op at sidde på sengekanten, og de efter-
følgende fire postoperative dage var henholdsvis 74%, 77%, 81% og 91% mobiliseret til en stol 
mindst 2 gange i døgnet i forbindelse med et måltid. Andelen af patienter, der kom op at sidde tre 
gange steg fra 35% til 65% de 4 postoperative dage. Smerter, træthed og manglende motivation var 
de hyppigste årsager til manglende mobilisering. Fra 1.til 4. postoperative dag blev henholdsvis 49%, 
59%, 50% og 61% trænet i høj forflytning to gange dagligt. Her blev manglende styrke og balance, 
for mange smerter, ingen standfunktion og en dårlig almen tilstand de hyppigste angivne årsager til 
at høj forflytning ikke var muligt. Der blev fundet en signifikant korrelation mellem den enkelte pa-
tients BAMS score og antallet af mobiliseringer.  

Resultaterne fra dette studie bidrager i undersøgelsen af, hvorvidt det i klinisk praksis var muligt at 
følge anbefalingerne for tidlig mobilisering af den amputerede patient. Som det fremgår af patientop-
lysningerne i dette pilotstudie, er patientgruppen ikke en homogen gruppe. Nogle af patienterne har 
været gennem et langvarigt sygdomsforløb og har flere andre sygdomme (4, 5). Derudover har de 
fleste patienter allerede en dårlig gangfunktion eller sidder i kørestol. I dette studie var 30 dages 
mortaliteten 20%. Et andet dansk studie beskriver 30 dages mortaliteten til at være 30%, og 50% efter 
et år (6). Det kan således ikke forventes, at 100% af patienterne er i stand til følge anbefalingerne for 
tidlig mobilisering.  

Knap halvdelen af patienterne var oppe at sidde på sengekanten på operationsdagen. Flere af patien-
terne kom først tilbage til sengeafsnittet til natten, hvilket betød, at de ikke kom op at sidde. Det blev 
ikke undersøgt, om nogle af disse patienter var mobiliseret til sengekanten på opvågningsafdelingen. 
Tre ud af fire patienter kom op i en stol til mindst to måltider i døgnet i den tidlige postoperative 
periode, og flere patienter sad også i stol til alle tre måltider. Fjerde postoperative dag spiste 94% af 
patienterne deres aftensmad i en stol. Dette høje tal kan muligvis forklares ved, at der 4. postoperative 
dag kun indgår 16 patienter ud af de 25, hvor det må antages, at flere af de mindre mobile patienter 
er blevet udskrevet til plejehjem. Træning af høj forflytning for alle patienter var umuligt, da flere 
patienter ikke havde en standfunktion. Derudover blev det angivet, at flere patienter var ude af afde-
lingen til behandling eller undersøgelse eller frabad sig træning. Cirka halvdelen af patienterne fik 
dog trænet høj forflytning to gange dagligt, og patienter uden standfunktion trænede i stedet lav for-
flytning. Anbefalingerne om tidlig mobilisering blev således fulgt for hovedparten af patienterne.  

En hyppig årsag til manglende mobilisering var smerter – særlig 1. og 2. postoperative dag. Smerte-
behandling til denne patientgruppe er vanskelig (2). En mere sufficient smertebehandling kan mulig-
vis medføre, at flere patienter bliver mobiliseret. De øvrige angivne årsager som manglende motiva-
tion, styrke, balance, træthed og svækket almentilstand kan både være et resultat af operationen men 
også være begrundet i langvarig sygdom og manglende livslyst (13). Dette er samstemmende med et 
lignende studie af barrierer for mobilisering af ældre patienter, hvor svaghed (59%), smerter (55%) 
og træthed (34%) var nogle af de hyppige barrierer (14). En individuel tilpasset mobiliseringsplan 
eventuelt med flere mindre omfattende mobiliseringer kan hjælpe den mere svækkede gruppe af pa-
tienter. Derudover foreslår et andet studie fokus på støtte til patientens selvtillid, hjælpe med de rette 
ganghjælpemidler og lade patienten forstå vigtigheden af mobilisering (risikoundervisning) (15).  

Mobilisering af patienter er i en række studier rapporteret af sygeplejersker som en hyppig opgave, 
der ikke i tilstrækkelig grad bliver prioriteret i en travl hverdag (14,16). Dette kunne ikke genfindes i 
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vores undersøgelse, idet der kun fem gange var angivet, at manglende ressourcer var årsag til at pati-
enterne ikke bliver mobiliseret.  

Mobiliseringsevnen målt med BAMS var signifikant korreleret til patientens antal mobiliseringer.  
Om denne korrelation har en kausal sammenhæng (årsagssammenhæng), er dog uvist. Vi kan således 
ikke konkludere, at har patienter en høj BAMS, er det fordi de mobiliseres hyppigt, for det kan lige 
så vel skyldes, at patienter mobiliseres hyppigere, hvis de har en høj BAMS score. Dog understøtter 
dette studie, at BAMS er en god indikator for mobiliseringsevnen, da der er god sammenhæng med 
patienternes aktivitetsniveau.  

Dette studies resultater skal ses i forhold til det begrænsende antal inkluderede patienter. Studiet kan 
alene betegnes som et pilotstudie, der kan danne grundlag for et større studie med flere inkluderede 
patienter. Et større studie vil også give mulighed for at udføre stratificerede analyser af mere homo-
gene delgrupper af patienterne – alternativt have flere eksklusionskriterier. Studiet var også begrænset 
af, at registreringsskemaet var i papirform og skulle hentes frem for at kunne dokumentere mobilise-
ringen. Desværre kunne der ikke, som ønsket, etableres et elektronisk skema i patientens journal. 
Dette til trods blev samtlige amputerede patienter inkluderet i projektet, men det ville lette registre-
ringerne med en elektronisk udgave af registreringsskemaet i patientjournalen.  

Som anbefalet i den kliniske retningslinje er rehabilitering af den amputerede patient en tværfaglig 
opgave (2). Denne undersøgelse er resultatet af et tæt samarbejde mellem plejepersonale og fysiote-
rapeuter. En væsentlig forudsætning for, at den amputerede patient bliver mobiliseret så tidligt og 
hyppigt som muligt, er et tværfagligt team som sammen med patienten og eventuelt pårørende sætter 
fælles mål om mobilisering samtidig med at patientens almene tilstand bedres mest muligt. 

 
 
Konklusion 
 
Over en syv måneders periode blev 25 benamputerede patienter inkluderet i studiet. På operationsda-
gen var knap halvdelen af patienterne oppe at sidde på sengekanten.  Mere end 3 ud af 4 patienter 
blev dagligt mobiliseret mindst to gange til en stol i forbindelse med måltider, og hver anden patient 
fik trænet høj forflytning to gange dagligt. Andelen af patienter, der blev mobiliseret steg gennem de 
første fire postoperative dage. Hovedparten af patienterne kunne således følge de generelle anbefa-
linger for tidlig mobilisering af den amputerede patient de første 4 dage postoperativt. De hyppigste 
årsager til at patienterne ikke blev mobilisering var smerter, træthed, dårlig almentilstand, manglende 
styrke, balance og motivation. Der blev fundet en signifikant korrelation mellem den enkelte patients 
BAMS score og antallet af mobiliseringer. 
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Abstract 
 
Baggrund. Hvert år får ca. 1.800 borgere i Danmark foretaget benamputation på forskelligt niveau. 
Disse mennesker har, grundet multimorbiditet en øget risiko for komplikationer og høj dødelighed.  I 
Ortopædkirurgi, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, amputeres der årligt ca. 70 patienter 
på underben eller lårben. Disse behandles ud fra et skræddersyet forløb beskrevet i en forløbsbeskri-
velse, der sikrer, at patienten tilbydes et koordineret og effektivt undersøgelse- og behandlingsforløb 
på tværs af samarbejdende afdelinger. Smertebehandlingen der tilbydes patienterne er blevet standar-
diseret i to forskellige standardordinationspakker, Smertepakke 1 og 2, hvor der tages hensyn til pa-
tientens nyrefunktion. Derudover anbefales det at anlægge et perineuralt smertekateter i forbindelse 
med operationen, hvor der tre gange dagligt administreres Ropivacain 5 ml/mg 10 ml i alt. Patienter 
der vurderes til at have gavn af et epiduralt smertekateter vil få et sådan anlagt på et relevant tidpunkt 
i forløbet, dette kan både være præ- og postoperativt. Patienternes mobiliseringsevne var i dette pro-
jekt monitoreret med BAMS score under indlæggelsen, ligesom patienternes vurdering af smerter var 
monitoreret ved hjælp af NRS.  
Formål. Formålet med projektet var at undersøge om smertebehandlingen, der anbefales i forløbsbe-
skrivelsen, har en betydning for mobiliseringen af patienten.  
Metode. I dette udviklingsprojekt blev anvendt kvantitative og kvalitative data indsamlet fra patien-
ternes journal. Undersøgelsen var designet som et journal audit, hvor auditering blev anvendt til mo-
nitorering af data indhentet fra den elektroniske patientjournal samt BI-portalen (regional dataportal). 
Der blev opstillet 4 målindikatorer til at belyse: ordination af smertebehandling, mobiliseringsfre-
kvens, registrering af smertescore samt mobiliseringsevne under indlæggelsen. 
Resultat. Resultaterne viste, at 89,4 % patienterne fik ordineret Smertepakke 1 eller 2 udviklet til 
brug ved amputationer, ligesom 83 % fik anlagt et perineuralt smertekateter.  Mobiliseringen af pati-
enterne var udfordret af smerter postoperativt, og resultaterne viste, at parametre som træthed, læng-
den af mobiliseringen og psykisk reaktion på en livsændrende operation havde indvirkning på mobi-
liseringen. Derudover var der organisatoriske udfordringer med begrænset mobilisering i weekender. 
Monitoreringen af smerter ud fra NRS-score viste sig udfordret af, at der ofte var behov for at beskrive 
smerterne mere indgående. Mobiliseringsevnen målt med BAMS var gennemsnitlig 1,5 første post-
operative dag og blev forbedret til 5,3 ottende dag efter operationen. 
Konklusion. Projektet kunne ikke entydigt afdække, om smertebehandling havde en betydning for 
mobilisering af patienter, da monitoreringen af denne gruppe patienter var meget kompleks.  
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Baggrund 
 
Hvert år får ca. 1.800 borgere i Danmark foretaget benamputation på forskelligt niveau. Da denne 
gruppe af borgere er multimorbide, er der statistisk høj risiko for komplikationer og høj dødelighed. 
(1). Den nationale kliniske retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering 
har været under udarbejdelse og blev endelig godkendt i april 2020. Den tydeliggør, at forskning med 
høj evidens på området er sparsom. For at imødekomme dette, tages der i dette projekt afsæt i de 
anbefalinger som gives i den ”Nationale kliniske retningslinje for perioperative behandling, pleje 
samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer”. Særligt afsnittet om 
smertebehandling anvendes, da retningslinjen beskriver, at smertebehandlingen til amputations-
patienter er en udfordring. Smertebehandlingen skal forebygge bl.a. udvikling af kroniske smerter, 
hvor effektiv smertebehandling efter amputation er en forudsætning for tidlig mobilisering (1). 
 
Der blev i 2020 gennemført en national kortlægning af rehabiliteringstilbud til patienter, der får am-
puteret ben i Danmark (2). Formålet med denne kortlægning var at dokumentere nuværende regionale 
og kommunale tilbud om rehabilitering til personer, der får amputeret ben i Danmark med fokus på 
organisering, indhold og omfang. Kortlægningens hovedkonklusion var, at der var betydelige regio-
nale og kommunale forskelle i de offentlige tilbud om rehabilitering og palliation til patienter, der får 
amputeret ben i Danmark. Denne forskel kunne ses i alle faser af forløbene. Kun få steder var det 
muligt at leve op til kravene om forekomst, kompetencer og kompetenceudvikling på specialistniveau 
hos de involverede faggrupper (2). 
 
I Ortopædkirurgi, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, amputeres der årligt ca. 70 pati-
enter på underben eller lårben. Patienterne behandles ud fra et skræddersyet forløb beskrevet i en 
forløbsbeskrivelse. Denne skal sikre, at patienten oplever et koordineret og effektivt undersøgelse- 
og behandlingsforløb. Forløbsbeskrivelsen har desuden til formål at synliggøre arbejdsopgaverne for 
den tværfaglige arbejdsgruppe omkring patienten. Den skal give alle faggrupper en samlet oversigt 
over standarder, procedurer og retningslinjer, både før, under og efter operation (3). Gennemgang af 
forløbsbeskrivelsen har dog vist, at behandling og pleje af patienter i amputationsforløb savner strin-
gens og ensretning af overgange, da patienterne har forskellige indgange ind i et amputationsforløb. 
For nogle kan det være efter langvarig behandling af sår som følge af diabetes, andre kan være is-
kæmi, eller på traumatisk baggrund. Derfor har en tværfaglig projektgruppe været i proces med at 
udarbejde en forløbsbeskrivelse for denne patientgruppe. Forløbsbeskrivelsen har til hensigt at om-
handle alle patienter, som indlægges akut, og helt eller delvist får amputeret en underekstremitet over 
ankelniveau. Den omfatter beskrivelser af forløbet fra henvisning til udskrivelse. Forløbsbeskrivelsen 
for amputationspatienter er for nuværende udarbejdet og godkendt, men revideres løbende.  
 
Som et nyt tiltag blev smertebehandlingen i forløbsbeskrivelsen udarbejdet i samarbejde med anæ-
stesilæger med specialviden om smertebehandling ansat i Operation og Intensiv, HE Midt, Regions-
hospitalet Viborg. Der blev sammensat 3 forskellige smertepakker, en til præ-operativt brug og to til 
postoperativ brug, hvor der tages hensyn til patientens nyrefunktion. Derudover blev også tilføjet 
lokalanalgetika til administration i et smertekateter anlagt af ortopædkirurgen under operationen.  Ved 
hjælp af samarbejde og inddragelse af specialviden om smertebehandling, opnår patienterne bedre 
forudsætninger for optimeret smertebehandling samt efterfølgende mobilisering og rehabilitering. 
Derudover blev der i arbejdet med forløbsbeskrivelsen besluttet at afprøve en valideret score i for-
bindelse med mobilisering og den fysioterapeutiske intervention, og valget blev BAMS scoren (4). 
Patienternes mobilisering blev præciseret i forløbsbeskrivelsen både i forhold til en definition af mo-
biliseringen samt hyppighed. 
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Der har i Ortopædkirurgisk afdeling været fokus på en samlet implementering af forløbsbeskrivelsen 
både mono- og tværfagligt. Der har været afholdt tværfagligt informationsmøde med oplæg af 
smertebehandlingsansvarlige anæstesilæge og specialeansvarlig terapeut, samt personale fra 
samarbejdende afdelinger på hospitalet. Derudover har projektet været en del af en intern temadag 
hvor den amputationsansvarlige ortopædkirurg præsenterede forløbsbeskrivelsen.  
 
 
Formål 
 
Formålet med projektet var at undersøge, om smertebehandlingen, der anbefales i forløbsbeskrivel-
sen, har en betydning for mobiliseringen af patienten. 
 
 
Metode 
 
I dette udviklingsprojekt anvendes der kvantitative og kvalitative data indsamlet fra patienternes jour-
nal. Undersøgelsen er designet som et journal audit, der er indsamlet i en tidstro registrering. Af 
hensyn til tids- og ressourceperspektivet blev dette design valgt frem for prospektiv dataindsamling, 
da tidslinjen for projektet allerede var påvirket af COVID-19, ligesom der i processen skete organi-
satoriske ændringer i afdelingen. Dataindsamlingsperioden forløb 1. august 2021 til 31. oktober 2021. 
 
Der blev opstillet følgende 4 målindikatorer til at belyse: ordination af smertebehandling, mobilise-
ringsfrekens, monitorering af smertescore samt mobiliseringsevne under indlæggelsen. 
 
Målindikator 1: 90 % af alle amputationspatienter får ordineret smertepakke 1 eller 2 samt perineu-
ralt smertekateter jf. forløbsbeskrivelsen 
Data træk fra BI-portalen. Procedurekoderne KNFQ og KNFG sammenholdes med ACT-koderne for 
ROPIVACAIN og GABAPENTIN.  
 
Målindikator 2: 90 % af alle amputationspatienter mobiliseres dagligt jf. forløbsbeskrivelsen, hvor 
der anbefales mobilisering x 2 dagligt fra 2. postoperative dag"  
Her vil journal auditering bruges som undersøgelsesmetode. 
 
Målindikator 3: Monitorere patienternes vurdering af smertebehandlingen ved hjælp af NRS 
Data træk fra BI-portalen. Procedurekoderne KNFQ og KNGQ sammenholdes med SFI: Smertescore 
NRS (Numerisk Rang Skala 0-10)  

 
Målindikator 4: Monitorere patienternes mobiliseringsevne under indlæggelsen, baseret på BAMS. 
Her følges patienternes BAMS score dagligt under indlæggelsen ved journalauditering  
 
Dataindsamling 
Data blev indhentet via den elektroniske patientjournal, suppleret med relevante vurderingsskemaer 
med fokus på smerter, mobilisering, og årsag til afvigelse fra forløbsbeskrivelsen. Til brug i dette 
projekt blev der udarbejdet to BI-rapporter med afsæt i procedurekoderne KNFQ19 og KNFG19 for 
henholdsvis amputation foretaget på underben og amputation foretaget på lårben. Den første rapport 
sammenholdt procedurekoderne med ACT kode på Gabapentin samt Ropivacain. Valget af Gabapen-
tin som indikator blev truffet på baggrund af, at dette er et gennemgående præparat i begge smerte-
pakker. Derfor er det vurderet, som den mest stabile indikator til at afgøre, om patienten havde fået 
ordineret smertestillende jf. forløbsbeskrivelsen. 
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Den anden rapport sammenholdt procedurekoderne KNFQ19 og KNFG19, med SFI Smertescore 
(Numeric Rating Scale, NRS) 0-10, foretaget i Ortopædkirurgisk afdeling. I afdelingens instruks for 
smertevurdering og behandling er det beskrevet, at der skal NRS scores i hver vagt samt før og efter 
indgift af smertestillende. 
 
Data, der ikke var tilgængelige fra databasen, f. eks kvalitative beskrivelser af patientens smerteop-
levelse beskrevet af sygeplejersken eller fysioterapeuten i journalen, blev indsamlet i forbindelse med 
auditeringen. Der blev ikke foretaget systematisk analyse af patienternes beskrivelser af smerte, men 
de blev inddraget som supplement, hvor det var fundet relevant. BAMS scoren findes på nuværende 
tidspunkt ikke i MidtEPJ, og til denne undersøgelse blev der derfor benyttet en SFI (sundhedsfaglige 
indhold i EPJ) "Projektpatient", som blev udarbejdet med en standardtekst med samme ordlyd som 
BAMS scoring, for at lettere kunne genfinde data og ensrette dokumentationen. Den 8. postoperative 
dag i patientforløbet blev valgt som slutdag i dette projekt. 
 
Definition af variabler 
 
NRS 
Numerisk Rang Skala. NRS mellem 0- for total smertefrihed og -10 for de værst tænkelige smerter. 
Alle patienter i Ortopædkirurgi, forventes at have postoperative smerter. Smertevurderingen og be-
handlingsprincipperne er vejledende, og kategoriseres i svage smerter for NRS mindre eller lig med 
3, moderate smerter for NRS over 3 og mindre eller lig med 5, og svære smerter for NRS større end 
5. Det tilstræbes at patienterne har en smertescore i hvile <3 og ved mobilisering <5 (5)  
 
BAMS (Basic Amputee Mobility Score) 
BAMS er en valideret score og anvendes til daglig vurdering at basismobilitet for benamputation (4). 
Basismobilitet indeholder fire fysiske aktiviteter 1: Fra rygliggende i seng til siddende på sengekant 
og retur. 2: Fra siddende på sengekant til stol/kørestol og retur. 3:Indendørs færden med kørestol. 4: 
Rejse/sætte sig fra stol/kørestol til stående. Hver af de 4 aktiviteter scores fra 0-2, resulterende i en 
daglig score fra 0-8, hvor jo højere score indikerer en højere mobilitet. Optimalt er målet at patienten 
kommer op at sidde på sengekant 1. døgn efter operation, og de efterfølgende dage som minimum 
mobiliseres x 2 dagligt under indlæggelse  
 
Mobiliseringen i praksis  
Det tilstræbes at patienten som minimum mobiliseres til sengekanten ved alle måltider, gerne til kø-
restol første postoperative dag af minimum en times varighed. Patienten mobiliseres x 2 dagligt til 
kørestol herefter. Tidsrammen aftales individuelt med afsæt i patientens almene tilstand. Den ene 
mobilisering kan med fordel lægges om aftenen i forbindelse med måltid, hvis 2 x mobilisering i 
dagstid er med for kort interval. Den daglige mobilisering inkluderer: Udførelse af siddende balance-
øvelser og evt. stående øvelser, samt forflytning vha. højt gangvogn/gangstativ. Daglig gennemføres 
en vurdering af patientens funktionsniveau, herunder hvordan forflytninger skal foregå i hjemmet, 
vurdering af formodet protese-egnethed samt træning af kørsel i kørestol (3). 
 
Smertebehandling med Smertepakke 1 og 2 samt perineural smertekateter 
Smertepakkerne er sammensat med hensyntagen til patienternes nyrefunktion. I Figur 1 er listet ind-
holdet i de to pakker. Behandlingen tilrettelægges individuelt, og dosis justeres efter patientens van-
lige medicin ved f.eks. morfika. Smertepakke 1 er til patienter med normal nyrefunktion målt på GFV 
> 60 ml/t, og smertepakke 2 er til patienter med nedsat nyrefunktion målt på GFV< 60 ml/t. Den 
indholdsmæssige forskel ligger i valget af opioider, hvor der i smertepakke 1 er morfin, og smerte-
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pakke 2 er oxycodonhydrochlorid. Anlæggelsen af et perinuralt smertekateter er anbefalet i forløbs-
beskrivelsen til alle amputationspatienter. Der skal administreres 10 ml Ropivacain 5 mg/ml tre gange 
dagligt, de første to døgn postoperativt. 
 
Figur 1. To smertepakker til smertebehandling af amputationspatienter. 
 

Smertepakke amputation 1, GFV > 60 
ml/t 

Smertepakke amputation 2, GFV < 60 
ml/t 

Tbl. Bisacodyl 10 mg x1 
Kapsel Gabapentin 300 mg x 3  
Pulver Gangiden x 1  
Depottbl. Morfin 10 mg x 2 
Tbl. Morfin 5 mg p.n max x 6 
Tbl, Pantoprazol 40 mg x 1  
Tbl. Paracetamol 1000 mg x 4 
Injvs. Ropivacain 50 mg x 3  

Tbl. Bisacodyl 10 mg x1 
Kapsel Gabapentin 300 mg x 3  
Pulver Gangiden x 1  
Depottbl. Oxycodonhydrochlorid 5 mg x 
2 
Kapsel Oxycodon 5 mg p.n max x 6 
Tbl, Pantoprazol 40 mg x 1  
Tbl. Paracetamol 1000 mg x 4 
Injvs. Ropivacain 50 mg x 3 

 
 
Inklusions- og eksklusionskriterier  
 
Inklusion  

• Alle patienter over 18 år, der får foretaget en amputation i underekstremitet med procedure-
kode KNFQ19 og KNFG19. 

Eksklusion  
• Patienter med demens. 
• Ikke dansktalende patienter. 
Begrundelsen for eksklusionen var, at kommunikationen med disse patienttyper, kunne være ud-
fordret, og patienterne kan have udfordringer med at anvende en numerisk smerteskala som NRS. 

 
 
Resultat 
 
Resultaterne fra dataindsamlingsperioden viste, at der blev udført i alt 19 benamputationer En patient 
blev ekskluderet på grund af demens i svær grad. Herefter indgik 18 patinter, fordelt på 14 amputati-
oner foretaget på lårben og 4 amputationer foretaget på underben (Tabel 1) 
 
Tabel 1. Demografiske data på de 18 inkluderede patienter  
 
Demografiske data     (n) 
Antal patienter der blev opereret    18 
Amputation foretaget på underben    4 
Amputation foretaget på lårben    14 
Alder, år i gennemsnit     73,5 
Kvinder      5 
Mænd      13 
Antal døde inden for 30 dage    4 (22%) 
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Målindikator 1: 90 % af alle amputationspatienter får ordineret smertepakke 1 eller 2 samt peri-
neuralt smertekateter jf. forløbsbeskrivelsen. 
Data viste, at 14 ud af 18 patienter fik ordineret Gabapentin som en del af Smertepakke amputation 
1 + 2. Dette giver en målopfyldelse på 77,7 %. Ved manuel auditering viste det sig, at yderlig 3 
patienter var startet op med substitutionspræparatet Gabaratio præoperativt. Disse patienter var ind-
lagt i anden afdeling, og overflyttet til Ortopædkirurgisk sengeafsnit postoperativt. Ved akkumulering 
af resultaterne startede 17 ud af 18 patienter behandling med Gabapentin. Dette svarer til en målop-
fyldelse på 94,4 %. Ved auditeringen blev der optalt, hvor mange patienter der fik anlagt perineuralt 
smertekateter, epidural smertekateter eller begge.  I alt 15 ud af 18 patienter fik perineuralt smerteka-
teter svarende til 83,3 %, 12 ud af 18 patienter fik epiduralt smertekateter, og 8 patienter fik både 
perineuralt smertekateter og epiduralt smertekateter. Der var tilfælde, hvor der ikke var anlagt smer-
tekateter, og fravalget var ikke beskrevet. 
 
Målindikator 2: 90 % af alle amputationspatienter mobiliseres dagligt jf. forløbsbeskrivelsen 
Ved gennemgang af journalerne viste resultaterne, at kun 1 patient ud af 18 blev mobiliseret dagligt 
jf. forløbsbeskrivelsen svarende til en målopfyldelse på 5,5 %. På baggrund af dette fund, blev data 
gennemgået yderligere, og det viste sig at særligt mobiliseringen første postoperative dag var en ud-
fordring. I alt 8 ud af 18 patienter blev mobiliseret til stol eller sengekant første postoperative dag. 
Dette gav en målopfyldelse på 44 % på første mobilisering. Det blev beskrevet i journalerne, at mo-
biliseringen var udfordret af træthed, utilpashed, kvalme og smerter. Der var forløb, hvor patienterne 
var for klinisk dårlige til at kunne samarbejde om mobilisering, ligesom der var forløb, hvor patienten 
frabad sig mobilisering, og dette blev efterkommet.  
 
I projektbeskrivelsen uddybes det, at patienternes to mobiliseringer kan komme til at ligge tidsmæs-
sigt tæt på hinanden, og at dette for nogle patienter kan være svært at imødekomme. I auditeringen 
viste denne antagelse sig at være relevant at tage højde for, i planlægningen af mobiliseringen. Pati-
enter der f.eks. blev mobiliseret sent på formiddagen, ønskede derfor ikke mobilisering om eftermid-
dagen/aftenen. Derudover viste data, at tiden patienterne var mobiliseret ved dagens første mobilise-
ring, kunne have negativ indvirkning på dagens anden mobilisering. Det blev beskrevet, at patienterne 
var for trætte til dagens anden træning med fysioterapeut, og at de havde haft behov for hvile eller 
ekstra smertestillende. 
  
Hos flere patienter blev der beskrevet en psykisk reaktion postoperativt. Dette kom blandt andet til 
udtryk i form af usikkerhed over fremtiden, sorg og tilfælde af neglect af stump og et ønske om ikke 
at leve mere. Dette havde også indvirkning på, om mobiliseringen kunne gennemføres, og dermed 
indflydelse på resultatet af målopfyldelsen.  
 
Organisatorisk blev mobiliseringen foretaget i dagstid på hverdage af fysioterapeuter i sengeafsnittet. 
I aften og weekend var dette en opgave for plejepersonalet. Denne organisering kunne også have 
indflydelse på, om patienterne mobiliseres jf. forløbsbeskrivelsen. Det beskrives at plejepersonalet 
kunne blive nødt til at nedprioritere mobiliseringen på grund af travlhed. Derudover blev 4 patienter 
opereret en fredag, og 3 patienter opereret lørdag eller søndag. Operationstidspunktet havde indfly-
delse på, om patienterne blev mobiliseret, da det er de første dage, der kræves mest støtte og personale 
til opgaven. Ud af de fire patienter der blev opereret en fredag, blev ingen af dem mobiliseret første 
postoperative dag, lørdag. 
 
Målindikator 3: Monitorere patienternes vurdering af smertebehandlingen ved hjælp af NRS 
Gennemgang af rapport fra BI-portalen samt journalauditering viste, at i 11 ud af 18 patientforløb 
blev NRS score benyttet på et tidspunkt til vurdering af patientens smerter. For de 11 patientforløb 
havde 6 en NRS score > 3 i hvile i deres forløb. Der var beskrevet forskellige årsager hertil, blandt 
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andet smertegennembrud i forbindelse med seponering af epiduralsmertekateter og overgang til pe-
roral smertebehandling. Derudover var der også beskrevet svære psykiske reaktioner på amputations-
forløbet samt frygt for at komme til at udvikle smerter. Der var også i et enkelt forløb beskrevet 
fantomsmerter som årsag til høj NRS score. 
 
Der var ingen dokumenteret NRS score > 5 i forbindelse med mobilisering, men der var beskrevet, 
at patientens træning afbrydes på grund af smerter, eller patienten ikke ønskede mobilisering på grund 
af smerter. I de syv forløb uden dokumenteret NRS-scoring, var det foretrukne valg at beskrive pati-
entens smerter i prosa, da smerterne ofte var komplekse. Smerter var beskrevet både som relateret til 
amputationsstedet, iskæmiske smerter på modsatte underekstremitet samt fantomsmerter.  
 
Målindikator 4: Monitorere patienternes mobiliseringsevne under indlæggelsen, baseret på BAMS 
Resultaterne viste en stigning fra gennemsnitlig score på 1,5 første dag efter operationen til 5,3 ot-
tende postoperative dag. Patienter med ophold uden for ortopædkirurgisk afsnit, f.eks. intensivt afsnit 
eller karkirurgisk sengeafsnit, blev BAMS ikke scoret systematisk. Scoringen ophørte eller blev gen-
optaget ved overflyttelse til eller fra sengeafsnittet. Scoren der blev inkluderet, var derfor ikke på den 
samme gruppe patienter, men de patienter der den pågældende dag i deres forløb er blevet scoret. Se 
Figur 2. 
 
Figur 2 Gennemsnitlig BAMS score fordelt på indlæggelsesdage 
 

 
 
 
En del af BAMS scoren indeholder en vurdering af patientens mobiliseringsevne før aktuelle ampu-
tation og ved udskrivelse. Scoren er identisk med den daglige BAMS score med resultat fra 0-8. 
Resultaterne i den samlede gennemsnitlige BAMS score viser et fald fra 7,5 før aktuelle operation til 
4,7 ved udskrivelse, altså et fald på 2,8. (Figur 3). 
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Figur 3. Gennemsnitlig BAMS score før operation samt ved udskrivelse 
 

 
 
 
 
Diskussion 
 
Dette forbedringsprojekt har været gennemført i samarbejde med læger, terapeuter og plejepersonalet 
i Ortopædkirurgisk sengeafsnit, hvor formålet har været at undersøge hvilken betydning smertebe-
handlingen har for mobilisering af amputationspatienter. Der er blevet benyttet en valideret score 
(BAMS) til vurderingen af patienternes mobilitetsevnen i det akutte forløb samtidig med, at der er 
blevet indført standardiseret smertebehandling af amputationspatienter.  
 
Resultaterne viste målopfyldelse på Målindikator 1 med 94,4 % og manglede målopfyldelse på 
Målindikator 2 med 5,5 %. Målindikator 3 og 4 havde ikke en fast målopfyldelse, men beskrevet som 
en monitorering af patienternes vurdering af smerter ved hjælp af NRS og monitorering af patienter-
nes mobiliseringsevne baseret på BAMS.  
 
Målindikator 1: 90 % af alle amputationspatienter får ordineret smertepakke 1 eller 2 jf. forløbsbe-
skrivelsen. 
Formålet med denne indikator var at undersøge, om patienterne modtog den smertebehandling, der 
er beskrevet i forløbsbeskrivelsen, hvilket var tilfældet. Dog kan det diskuteres, om det, at smerte-
pakkerne blev ordineret, også var sikkerhed for, at patienterne rent faktisk fik medicinen. Dette kunne 
betvivles ved behandling med Ropivacain givet i det perineurale smertekateter. Patienter fik f.eks. 
administreret en lavere dosis eller manglede doser, ligesom der var tvivl om medicinen skulle admi-
nistreres ved de patienter, der var i epidural smertebehandling. Der er i projektet ikke set på effekten 
af perineuralt smertekateter f.eks. ved at sammenligne med de patienter, der ikke fik dette smerteka-
teter. Det vil kræve et særskilt projekt i større skala at undersøge dette. En del patienter fik også anlagt 
epiduralt smertekateter og modtog behandling i begge smertekatetre. Der var på tidspunktet for pro-
jektet ikke en stringent retningslinje for proceduren for peroperativ anlæggelse af smertekatetre. Dette 
er dog kommet efterfølgende.  
 
Målindikator 2: 90 % af alle amputationspatienter mobiliseres dagligt jf. forløbsbeskrivelsen 
I al samarbejde med patienter tages der udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og formåen. Dette 
havde indvirkning på målopfyldelsen af denne indikator, da mobiliseringen afhang af den enkelte 
patients tilstand på tidspunktet for mobiliseringen. Den organisatoriske beslutning om, at fysiotera-
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peuterne i weekenden, som udgangspunkt ikke havde som fast arbejdsopgave at tilse amputationspa-
tienterne, havde indvirkning på, om patienterne blev mobiliseret. For fire patienter opereret en fredag 
og tre patienter opereret en lørdag/søndag, havde operationstidspunktet i weekenden indvirkning på, 
hvorvidt disse patienter blev mobiliseret. Eftersom plejepersonalet har mindre fremmøde i weekenden 
og mobiliseringen første og andet postoperative døgn kræver flere personaleressourcer, var der her 
beskrevet i flere forløb, at patienten ikke blev mobiliseret på grund af travlhed.  
 
Målindikator 3: Monitorere patienternes vurdering af smertebehandlingen ved hjælp af NRS 
Overordnet viste resultaterne at, der var udfordringer ved at monitorere patienternes vurdering af 
smertebehandlingen. Vurdering af smerter er en beskrivelse af en subjektiv oplevelse, og kan derved 
være en udfordring for plejepersonalet at omsætte til et tal på en skala fra 0-10. For en stor del af 
patientforløbene valgte personalet at anvende prosa frem for scoring i vurderingen af patientens smer-
ter. Dette måske for bedre at kunne beskrive patientens smerteoplevelse, og dermed sikre bedre do-
kumentation heraf til brug for den næste kollega, der behandlede patienten. Der var flere årsager til, 
at patienterne oplevede smertegennembrud. For eksempel var der tilfælde, hvor epidural smertekate-
ter accidentielt blev seponeret og ikke kunne genanlægges, eller hvor det perineurale smertekateter 
klottede til og dermed ikke kunne benyttes. Derudover var der forskel på metoden hvorpå smerteka-
teteret var blevet anlagt. Der viste sig, at der også var patienter, der præoperativt fik anlagt single-
shot nerveblokader. Indvirkning heraf blev ikke undersøgt i denne undersøgelse.  
 
Målindikator 4: Monitorere patienternes mobiliseringsevne under indlæggelsen, baseret på BAMS 
Der viste sig en udfordring i anvendelsen af BAMS og relevansen af denne score, da der i mange 
patientforløb var dage, hvor der ikke var foretaget BAMS scoring. Dette var på baggrund af den 
organisatoriske fordeling, hvor fysioterapeuter i weekenden ikke har amputationspatienter som en del 
af det faste arbejde. Derudover var der en del patienter, der havde ophold på anden afdeling på grund 
af overbelægning eller ophold på intensiv afdeling på grund af den kliniske tilstand. Den daglige 
BAMS scoring var ikke beskrevet, som en del af målsætningen for patientens forløb, men det kunne 
overvejes om den fremadrettet kan anvendes som indikator på, hvilket tilbud patienten skal udskrives 
til efter endt indlæggelse. Dette kunne med fordel sammenholdes med BAMS scoren ved udskrivelse, 
hvor patienternes score faldt fra 7,5 ved indlæggelse, til 4,7 ved udskrivelse.  
 
Der er ingen tvivl om, at ved en så kompleks gruppe af patienter som der var tale om i dette projekt, 
ville indsamling af kvalitative data have forhøjet den samlede kvalitet af projektet. Dette var oprin-
deligt også tiltænkt, men på grund af udfordringer med COVID-19, blev prioriteringen at gennemføre 
projektet uden dette.  
 
 
Konklusion 
 
Formålet med projektet var at undersøge hvilken betydning smertebehandlingen havde for mobilise-
ringen af patienter der blev amputeret.  Retrospektivt viste det sig at monitoreringen af denne gruppe 
patienter var meget kompleks, ligesom hvert enkelt patientforløb var unikt. Det har været svært at 
pin-pointe enkelte områder, da der er mange faktorer, der spiller ind på smertebehandling og mobili-
sering. Det kan blandt andet være psykisk påvirkning efter operationen, frygt for at udvikle smerter, 
eller usikkerhed over fremtiden som menneske, der står i en ny virkelighed. 
 
Til gengæld har projektet påvist flere organisatoriske tendenser, der kan tages afsæt i for at forbedre 
forløbene for disse patienter. På baggrund af resultaterne kan det konkluderes, at ved patienter for 
hvem det er muligt, bør en amputation ikke foretages op til eller i forbindelse med en weekend. Ope-
rationstidspunktet kan udsætte mobiliseringen af patienterne, da der er reduktion af personale, og de 
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første dages mobiliseringer kræver flest personale ressourcer. Derudover bør der ses på, om mobili-
sering af amputationspatienter skal være en fast opgave for det fysioterapeutiske personale på week-
endvagt.  
 
På baggrund af data vedrørende patienternes BAMS-score ved udskrivelse, kunne det være relevant 
at overveje, hvilket rehabiliterende tilbud patienten skal udskrives til. Det kunne overvejes, om der 
skal sættes et kriterie for en udskrivningsscore, således patienterne sikres en vis basismobilitet ved 
udskrivelsen inden overgang til rehabilitering. Samtidig kunne det også være interessant at kontakte 
samarbejdende kommuner for at se på eventuelle forbedringer i hele patientens forløb på tværs af 
sektorer. 
 
I afdelingen er der uddelt lægefagligt ansvar for amputationspatienternes forløb, samtidig med at der 
er en gruppe medarbejdere, der har amputationspatienterne som ansvarsområde både sygepleje- og 
terapeutfagligt. En patientgruppe som denne har behov for, at der er personale, der har speciel viden 
og interesse for området, da patientforløbene ofte er komplekse. Det kræver høj grad af planlægning 
af udskrivelsen, eftersom der ofte er brug for tilpasning af hjemmet til relevante hjælpemidler. Det er 
en gruppe af patienter, for hvem det vil være relevant at fortsætte andre forbedrings- og udviklings-
projekter, særligt med fokus på mortaliteten, der i dette projekt viste sig at være 22 %. 
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Abstract 
Baggrund. Afdelingen rummer nu udelukkende enestuer, hvilket indebærer, at patienter, der har gen-
nemgået en amputation, ikke oplever samme fællesskab med andre patienter i samme situation, som 
der tidligere har været mulighed for. Vi er nysgerrige på, hvorvidt der kan iværksættes indsatser in-
denfor træningsdelen, der i højere grad kan medinddrage patientens ønsker og behov og imødekomme 
den psykosociale del af det at have gennemgået en amputation af et ben.  
Formål. At undersøge om udarbejdelse og synliggørelse af individuelle kort- og langsigtede mål for 
mobilisering udarbejdet i samarbejde med patienten kan have betydning for patientens træning under 
indlæggelsen. Derudover at undersøge om fællestræning med efterfølgende fællesspisning er en brug-
bar indsats til patienter, der har gennemgået en amputation af ben både i forhold til træningsdelen 
samt effekt indenfor den psykosociale del. 
Metode. For at undersøge ovenstående valgte vi en kombination af kvalitativ og kvantitativ metode, 
idet vi indsamlede data om indsatserne og gennemførte et semistruktureret interview med patienterne.  
Resultat. Datamaterialet har været sparsomt, da der i perioden kun var 10 patienter, som fik foretaget 
en amputation. Ud af disse kunne kun 4 patienter inkluderes. Der blev for de inkluderede 4 patienter 
udarbejdet både kortsigtede og langsigtede mål for mobilisering i samarbejde med patienten og med 
udgangspunkt i patientens livsverden. Målene var synlige på stuen for 1 ud af de 4 patienter. Der var 
ikke mulighed for fællestræning eller fællesspisning, men oplevelsen af at være ude af stuen for at 
træne, har været positiv.  
Konklusion. Alle patienter fik udarbejdet kortsigtede og langsigtede mål for mobilisering. Der mang-
lede synliggørelse af målene på stuen. Det var ikke muligt at undersøge fællestræning og fællesspis-
ning. Projektet har medvirket til en øget bevågenhed og forståelse for patientens livsverden i mødet 
med systemverden.  
 
 
Baggrund  
Der foretages cirka 1800 benamputationer årligt i Danmark. Langt de fleste større amputationer fo-
retages på grund af komplikationer til svær systemisk sygdom som kritisk iskæmi eller diabetes (1).  
I 2021 havde ortopædkirurgisk sengeafsnit i Slagelse 43 patienter indlagt, som fik foretaget en am-
putation (11 crus-, og 32 femur amputationer). Pleje og behandling af patienten under indlæggelsen 
tilrettelægges i samarbejde med patient og eventuelt pårørende og udføres af et multidisciplinært team 
primært bestående af læge, sygeplejerske, sårsygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut.  

Patienter, der får amputeret et ben, er ofte karakteriseret ved høj alder, multimorbiditet og lav over-
levelses prognose. De er ofte overvældet over at skulle forholde sig til en grad af afhængighed og 
begrænsninger (1, 2) og kan være svære at motivere til mobilisering.  
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Sygeplejeteoretikeren Merry Scheel er inspireret af den tyske filosof Jürgen Habermas i forholdet 
mellem fag og sag (3). Habermas taler om systemverden og livsverden. Systemverdenen er målrettet 
og rationel – her med retningslinjer for smertebehandling, rehabiliteringsmål, anvendelse af 
stumpsok, sårtilsyn, plan for udskrivelse som eksempler. Livsverdenen er den verden og kultur, som 
mennesker lever i med kulturelt oplagret baggrundsviden og en forforståelse, der forekommer selv-
følgelig og grundlæggende. Her; med påvirkningen af patientens egen oplevelse af at få amputeret et 
ben. ”Hvordan kan jeg klare mit liv, efter jeg har mistet et ben? ” Patienternes livsverden ændres, og 
patienterne er ofte i en tilstand af sorg, tab og chok, hvor bekymringer måske aldrig kommunikeres 
ud (2). 

Hos patienter, der gennemgår en amputation, kan der opstå et krydspres mellem patientens livsverden 
og den systemverden, patienten møder. Patientforløbet på sygehuset er komprimeret og styret af ge-
nerelle retningslinjer med tidlig planlæggelse af forventet udskrivelse. Patienten er udfordret med 
mødet med systemverden, hvor der ikke altid er mulighed for at blive mødt med den passende tålmo-
dighed fra personalet (2). Jævnfør regional retningslinje tilstræbes der daglig træning afhængigt af 
patientens træningspotentiale og proteseegnethed (5). Vejledning og træning progredieres individuelt 
i det tempo patientens tilstand tillader det, og i det omfang der ikke er kirurgiske/medicinske forbe-
hold (4).  

Afdelingen er for et par år siden rykket til nye lokaler. Det har blandt andet medført, at patienterne 
har enestuer. Langt de fleste patienter udtrykker stor tilfredshed med dette, men italesætter samtidig, 
at ”det kan være ensomt, og de mangler det sociale, de tidligere oplevede under indlæggelse på fler-
sengsstuer”. Det er ligeledes personalets oplevelse, at patienterne tidligere havde stor gavn af det 
sociale med andre patienter i lignende situation, som kunne være medvirkende til at åbne for snakke 
om patientens nye livsverden efter amputation af et ben samt motivation til trænings indsatser.  

Ultimo 2019 blev der derfor taget initiativ til fællestræning, hvor patienter, der havde fået amputeret 
et ben, trænede i fællesskab og indtog frokost sammen i opholdsstuen efterfølgende. Restriktioner 
grundet Covid-19 pandemien medførte, at fællestræningen blev sat på pause, så erfaringerne hvorvidt 
fællestræningen fungerede, er meget minimale. Flere sygeplejersker italesætter en bekymring for, 
hvorvidt patienterne er for dårlige til at få noget ud af at deltage i fællestræningen, og om hvorvidt 
det er muligt at motivere patienten til fællestræning og spisning. Personalet står derfor tilbage med 
en tvivl om, hvordan træningen bedst tilrettelægges for disse patienter.  

Sygeplejersken har en etisk forpligtigelse til at planlægge plejen ud fra hensyn til patientens integritet, 
hvor den enkelte patients værdier, personlighed, væren, ønsker og mål i livet respekteres (5). Fysio-
terapeuternes tværregionale retningslinje foreskriver: ”at der fastsættes behandlingsmål sammen med 
patienten og evt. pårørende – på kort- og langt sigt, hvor alle aspekter af ICF (International Classi-
fication of Functioning, Disability and Health), så vidt muligt inddrages”.   
 
I 2020 udgav Fagligt Selskab for Ortopædkirurgisk Sygepleje (FSOS) ”National Klinisk Retnings-
linje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter, som får foretaget større 
benamputationer” (1). Retningslinjen kommer med handlingsanvisninger for 5 kliniske problemstil-
linger, herunder multimodal rehabilitering. Der er fundet relativt få studier, hvilket har medført, der 
kun foreligger svage anbefalinger.  
 
Der blev i forbindelse med udarbejdelse af aktuelle retningslinje, gennemført et fokusgruppe-inter-
view med patienter, der har fået amputeret ben. Her peger patienterne på en række områder, som 
opleves særlig betydningsfulde for deres forløb. Blandt andet vigtigheden af at behandling og reha-
bilitering skal være patientspecifik, og at patientens værdier og præferencer inddrages i fælles beslut-
ningstagning, når der udarbejdes rehabiliteringsplaner. Jf. Regional forløbsbeskrivelse i forhold til 
større underekstremitets-amputationer (4) stiles der mod mobilisering minimum 2 gange i døgnet alle 
ugens dage. 
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Af vigtige elementer i træningen nævnes: 

• Forflytning ud af sengen 

• Forflytning i sengen (vende sig om på maven) 

• Stand-, balance-, og gangtræning 

• Kropsafgrænsning/røre ved stumpen 

• Indendørs færden i kørestol  

 

Tidlig træning og mobilisering, mindsker risikoen for funktionstab hos ældre med høj co-morbiditet 

(2). I afdelingen opleves det vanskeligt at leve op til de regionale- og nationale anbefalinger vedrø-

rende træning og mobilisering, da det dels kan være udfordrende at motivere patienten til træning, 

ligesom det kan være svært at sikre mobilisering af patienten minimum to gange dagligt.  

 

Som også vist i andre studier er mobilisering ”i stærk konkurrence” med sygeplejerskens andre funk-

tioner (7). Det er således relevant at undersøge, hvordan vi bedst muligt tilrettelægger patientens mo-

bilisering, så den i højere grad lever op til de regionale- og nationale anbefalinger, og samtidig med-

tænker patientens livsverden. Det leder os frem til følgende formål: 

 

 

Formål 
 
• At undersøge om udarbejdelse og synliggørelse af individuelle kort- og langsigtede mål for mo-

bilisering i samarbejde med patienten kan have betydning for patientens træning under indlæg-

gelsen.  

• At undersøge om fællestræning med efterfølgende fællesspisning er en brugbar indsats til patien-

ter, der har gennemgået en amputation af ben – både i forhold til træningsdelen, samt effekt in-

denfor den psykosociale del 

 

Metode 
For at kunne besvare formålet valgte vi en kombination af kvalitativ og kvantitativ tilgang.  

Først indledte vi med et møde, hvor ledelse for fysioterapeuterne, afdelingssygeplejerske og udvik-

lingssygeplejerske deltog, samt de involverede i projektet (2 fysioterapeuter og 2 klinisk ansvarlige 

sygeplejersker). Ved mødet blev rammer, ressourcer, tidsplan og proces for projektet fastlagt. 

Vi anså det meget vigtigt med motivation og involvering af resten af plejepersonalet, så de derved 

kunne få en følelse af et vist ejerskab af projektet. Dette planlagde vi ved et personalemøde forud for 

projektets start, hvor vi orienterede om projektet, tidsrammen og tankerne bag, samt orienterede om 

hvordan og hvornår det skulle foregå, og hvem der havde hvilke roller. For at styrke motivationen 

debatterede vi i plenum tidligere oplevelser med fælles mobilisering af amputationspatienter. Samti-

dig blev der informeret i nyhedsbreve, og undervejs i projektet blev det italesat og drøftet ved afde-

lingens planlagte ugentlige faglige drøftelser. 

 

Tidsrammen for projektet var fra den 23.8.21- 23.11.21. Patienter som i projektperioden havde fået 

foretaget amputation på femur, crus, eller knæ niveau, herunder re-amputation blev inkluderet. 

Eksklusionskriterier var patienter, der ikke blev vurderet til at kunne deltage grundet f.eks. kognitive 

udfordringer. 
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Processen 
Ved afdelingens daglige tværfaglige patientgennemgang blev det aftalt hvilke patienter, der kunne 
inkluderes i projektet. Fysioterapeuterne var de daglige ansvarlige for at gøre opmærksom på fælles-
træningen. Fysioterapeuterne udarbejdede individuelle kort- og langsigtede mål første postoperative 
dag i samarbejde med patienten og/eller pårørende. Målene skulle fremgå på patientstuens white-
boardtavle, og de blev ligeledes dokumenteret i patientjournalen. De inkluderede patienter skulle 
mandag, onsdag og fredag kl. 11 tilbydes fællestræning i et lokale udenfor afdelingen og umiddelbart 
derefter spise sammen i afdelingens opholdsstue. 
 
Fysioterapeuterne og plejepersonalet var i fællesskab ansvarlige for at motivere patienterne til at del-
tage i træning. I samarbejde med patienten blev dagen planlagt, så patienten kunne føle sig klar til 
træning, hvilket for eksempel kunne være, at de var tilbudt smertestillende og hvile forud for træning. 
For at sikre fastholdelse af aftalerne, blev det løbende italesat ved afdelingens ugentlige faglige drøf-
telser. Samtidig blev der ofte talt om, hvordan vi kunne skabe de bedste forudsætninger for at moti-
vere patienterne.  
 
For at fastholde og holde fokus på den tværfaglige indsats havde vi løbende dialog med de to invol-
verede fysioterapeuter, og halvvejs i undersøgelsesperioden mødtes vi ligeledes med ledelse, klinisk 
ansvarlige sygeplejersker og fysioterapeuter for at sikre, at aftaler blev overholdt og for at vurdere, 
om der skulle ske småjusteringer.  
 
Til at registrere de indsamlede patientdata blev der udarbejdet et skema som indeholdt: 

• Alder 
• Indlæggelseslængde 
• Køn 
• Høj komorbiditet 
• Femur/crus/knæ amputation  
• Re-amputation 
• Er der udarbejdet individuelt kortsigtet mål 
• Er der udarbejdet individuelt langsigtet mål 
• Er målene synlige på patientstuen 
• Antal gange deltaget i fællestræning/mulige 
• Antal gange deltaget i fællesspisning/mulige 
• Deltager ikke i projektet/grund 

Det var de kliniske ansvarlige sygeplejersker, som var ansvarlige for systematisk dokumentation af 
data.  

Der blev dagen før patientens udskrivelse udført et semistruktureret interview ud fra fire spørgsmål: 

• Har du sammen med fysioterapeuten lavet aftaler om mål for din træning? 
• Hvordan har du oplevet fællestræningen med andre benamputerede? 
• Hvordan har du oplevet fællesspisning efter træning? 
• Hvilken betydning har det haft for dig at møde andre benamputerede?  

Det var ligeledes to klinisk ansvarlige sygeplejersker, som var ansvarlige for interviewet. Interviewet 
blev planlagt til dagen før udskrivelsen, da der på udskrivelsesdagen i forvejen er mange informatio-
ner, hvor patienterne er optaget af hjemmesituationen, hjemmepleje, genoptræning osv. 
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Resultater 
Der var i hele projektperioden kun 10 patienter med amputation indlagt, som fordelte sig ligeligt på 

5 kvinder og 5 mænd. Ni af patienterne fik fortaget femur-amputation og 1 fik fortaget crus-amputa-

tion. De kunne alle inkluderes i undersøgelsen. Aldersfordelingen ses i Tabel 1. 

Tabel 1. Aldersfordeling af inkluderede patienter (n=10) 

 

Ud af de 10 patienter havde 8 høj komorbiditet. Af de 10 inkluderede patienter udgik 4 patienter 

grundet mors, og 2 måtte udgå grundet isolation, hvoraf den ene ligeledes blev delirøs. Derved var 

der fire patienter, der kunne medvirke i projektet. Indlæggelseslængden var fra 5 til 10 dage. Der blev 

udarbejdet mål i samarbejde med alle 4 patienter. Målene var synlige på en patientstue. Se Tabel 2.  

Tabel 2. Antal patienter, som har fået udarbejdet kortsigtede og langsigtede mål for mobilisering 

 Ja Nej 

Udarbejdelse af kortsigtet mål 4  

Udarbejdelse af langsigtet mål 4  

Synlige på patientstuen 1 3 

Patientoplevelse af at have lavet målsætning i samarbejde med fysioterapeut  4  

 

Patienterne udarbejdede mål i samarbejde med fysioterapeuten. Målende tog udgangspunkt i patien-

tens livsverden – ”Hvad er vigtigt for dig”  

Eksempel på kortsigtede mål var:  

”Selvstændig ganghop ved gangredskab 5 meter”  

”Øget selvstændighed i forflytninger” 

Eksempel på langsigtede mål var:  

 ”Selvstændig gang med protese” 

 ”Selvstændig mobilisering til og fra kørestol” 

Der har ikke været mulighed for fællestræning eller fællesspisning for patienter, der har gennemgået 
en amputation, da der ikke har været flere indlagte på samme tid. Dette har medført at de tre spørgs-

mål vedrørende dette i interviewet ikke kunne besvares. To af de fire patienter udtrykte, at de var 
glade for at komme ud af stuen for at træne.  

Citat fra patient:  

 ”Det var dejligt at komme ud af stuen, og se noget andet”. 
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Diskussion 
 
Af de 10 indlagte patienter, som fik foretaget en benamputation i projektperioden, blev 4 patienter 
inkluderet. Seks patienter blev ekskluderet grundet, delir, isolation eller mors. Undersøgelsen viste, 
at aftaler i forhold til samarbejdet mellem fysioterapeut og patienterne om udarbejdelse af individu-
elle kort- og langsigtede mål for mobilisering fungerede. Dog manglede synliggørelse af målene på 
patientstuen for 3 ud af 4 patienter. Grundet de få patienter og krav om isolation var det ikke muligt 
at afprøve fællestræning og fællesspisning. Patienterne udtrykte dog tilfredshed med at komme uden-
for stuen for at træne. 
 
Vi vurderer, at det kunne have haft en betydning, hvis målene kunne ses på tavlen på stuen, da de 
ville have været synlige for både patient og pårørende, og derved ville målene have været nemmere 
at huske og fastholde. Et studie har vist, at patienterne umiddelbart efter operationen kan være i krise, 
hvor de er overvældet psykisk og har bekymringer om, hvordan de skal klare deres liv, efter de har 
mistet et ben (2). Derfor kan synliggørelse af målene være en hjælp for patienten til at gøre træningen 
håndgribelig og overskuelig. Derudover vil synlighed af mål på stuen, ligeledes kunne hjælpe perso-
nalet, også i vagterne, til at motivere patienterne til træning. I denne undersøgelse udtrykte patien-
terne, at målene for mobilisering var udarbejdet i et samarbejde og med udgangspunkt i deres situa-
tion. Dette er i overensstemmelse med Habermas, som peger på, at selve formuleringen af målet er 
vigtigt, så det ikke kun indfrier systemverdens retningslinjer og mål, men har øje for patientens livs-
verden (3). 
 
Træningen kan være en udfordring, fordi der er meget, som fylder grundet den livsændrede begiven-
hed, afhængighed, ændring af bolig, etc. Specielt når dette ses sammen med systemverdenen, hvor 
indlæggelsestiden bliver kortere og mere komprimeret, og der tidligt i forløbet bliver planlagt udskri-
velse. 
 
I projektperioden har der ikke været mulighed for fællestræning med efterfølgende fællesspisning på 
grund af, at der ikke var flere patienter indlagt på samme tidspunkt, der havde gennemgået en ampu-
tation. To af patienterne gav udtryk for at være glade for at komme ud af stuen for at træne. Vi har 
fra tidligere indsatser erfaret, at patienterne nyder den samhørighed de oplever ved at være sammen 
med ligestillede. Fællesspisning kan give mulighed for italesættelse af bekymringer, opbygge håb og 
motivation og dermed gøre det nemmere at håndtere den livsændring, de har gennemgået.  
 
Aftaler og ansvarsforhold i processen fungerede og blev overholdt. Der har under hele processen 
været ledelsesopbakning, og plejepersonalet har været engageret. Vi oplever et stort engagement og 
motivation i at fortsætte med synliggørelse af mål, styrkelse af fællestræning og fællesspisning. Det 
vil være en nem og naturlig fortsættelse, da organiseringen og aftalerne er på plads. Der er planlagt 
en temadag fælles med en kommune, hvor vi skal blive klogere på det samlede patientforløb hen over 
sektorgrænsen for patienten, der har fået foretaget en amputation. Her vil vi kunne drøfte patientens 
samlede behandlingsforløb herunder kompleksiteten mellem livsverden og systemverden med hen-
blik på initiativer, så vi i højere grad imødekommer behovene hos en patient, der har gennemgået en 
amputation.  
 
 
Konklusion  
 
I projektperioden blev 10 patienter indlagt og fik foretaget en benamputation. Heraf udgik 6 patienter 
grundet mors, delir og isolation. Der blev for alle de inkluderede 4 patienter udarbejdet både kortsig-
tede og langsigtede mål for mobilisering i samarbejde med patienten og med udgangspunkt i patien-
tens livsverden. Målene var synlige på stuen for 1 ud af de 4 patienter. Grundet de få patienter og 
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krav om isolation var det ikke muligt at afprøve fællestræning og fællesspisning. Patienterne udtrykte 
dog tilfredshed med at komme udenfor stuen for at træne. 
 
Arbejdet med projektet har medført en øget bevågenhed om det svære i at have fokus på patientens 
livssituation, og samtidig understøtte og motivere patientens træning, grundet den korte indlæggel-
sestid. Der er behov for et øget fokus på, hvordan vi bedst arbejder videre med patientens mål for 
træning i sektorovergange. Dette emne ses som en naturlig drøftelse på en planlagt temadag med 
kommunen. 
 
 
Taksigelser 
 
Tak til fysioterapeuter og plejepersonale i ortopædkirurgisk afdeling for at bakke op omkring initia-
tiverne til patienter, der har gennemgået en større amputation. Tak til ledelsen for altid at forsøge at 
skabe rammerne for kvalitets- og udviklingsprojekter i afdelingen til gavn for de indlagte patienter.  
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Abstract 
 
Baggrund. Patienter, som får foretaget en større benamputation, har forud for beslutningen om am-
putation ofte været igennem et langvarigt forløb med sår forårsaget af vaskulær sygdom. Den akutte 
forværring, som kan føre til beslutningen om at amputere et ben, gør, at disse patienter i udpræget 
grad er i risiko for komplikationer ved immobilisering. Det stiller nogle særlige krav til plejeopgaven, 
forståelsen for patienten og samarbejdet med andre faggrupper.  
Formål. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvordan Ortopædkirurgisk Afdeling på Hol-
bæk Sygehus kunne styrke den tidlige mobilisering af patienter, der får foretaget en crus- eller 
femuramputation. I perioden udkom en ny National Klinisk retningslinje, der netop omhandlede an-
befalinger til amputationspatienten i forhold til perioperativ rehabilitering, hvorfor projektet samtidig 
havde til formål at understøtte implementering heraf.  
Metode. Metoden er inspireret af PDSA-modellen, hvor en række tiltag blev planlagt, afprøvet, un-
dersøgt og udviklet i samspil med den kliniske praksis. Ved fokusgruppeinterview af sygeplejersker 
i afdelingen identificerede vi problemområder omkring mobiliseringen af patienterne. Der blev lø-
bende trukket data og foretaget journalaudit. 
Resultat. Fokusgruppeinterview og implementeringen af den Nationale kliniske retningslinje viste et 
behov for at arbejde med optimering og forberedelse af patienterne. Det resulterede i diverse tiltag, 
der kunne understøtte den tidlige mobilisering. Eksisterende lokalt, skriftligt materiale blev opdateret 
og nyt understøttende materiale blev udviklet i et tværfagligt forum. Journalaudit blev udmøntet i en 
sammenligning af data over to perioder (2020 og 2021) og tegnede således et baggrundsbillede af 
patientgruppen, patientforløbet samt udviklingen. 
Konklusion. Projektet har åbnet op for en samtale omkring hvilke parametre, der kan medvirke til 
tage hånd om denne sårbare patientgruppe og gøre mulighederne for tidlig mobilisering optimale. Vi 
ønskede at inddrage patientens stemme i projektet, men måtte erkende, at det ikke var muligt at nå 
indenfor rammerne og anbefaler i stedet, at dette medtages i et videre arbejde. 
 
 
Baggrund 
 
Litteraturen om ortopædkirurgiske patienter viser, at øget mobilisering er essentielt for en optimal 
rehabilitering og nedsætter risikoen for alvorlige komplikationer som blodpropper, lungebetændelse, 
urinvejsinfektioner, delir, depression og angst (1-4). Desuden kan øget mobilisering bidrage til at 
patienten oplever en øget tilfredshed, større uafhængighed og bedre livskvalitet (5).  
 
At få foretaget en større benamputation er et dramatisk indgreb både fysisk og psykisk hos de ofte 
svært komorbide patienter (6). En stor andel af patienterne har forud for beslutningen om amputation 
været igennem et længere forløb på grund af vaskulær sygdom (7). Det kan være med langvarig 
sårdannelse og behandlinger i forbindelse hermed, hvor de derfor har været mere eller mindre immo-
biliseret, hvilket medfører, at de er blevet afkræftet og har mistet muskel styrke og balanceevne (6). 
Sammen med den ofte akutte forværring, som fører til beslutningen om amputation, er disse patienter 
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i særlig grad risiko ved immobilisering. At tænke mobilisering tidligt ind i forløbet stiller store krav 
til sygeplejen i forhold til denne komplekse og sårbare patientgruppe og kræver et tæt samarbejde 
med kollegaer og en god forståelse for patienten, hvis forløbet omkring mobilisering skal være vel-
lykket (8-9). 
 
Region Sjælland har siden januar 2018 arbejdet ud fra en tværfaglig forløbsbeskrivelse for amputati-
onspatienter, hvor ”træning og mobilisering af patienten opstartes 1. postoperative dag, ud fra pati-
entens almene tilstand. Der udarbejdes en kortsigtet tværfaglig (plejegruppe og fysioterapi) rehabili-
teringsplan indeholdende en målsætning for basisfunktionsniveau. Der stiles mod mobilisering min. 
2 gange i døgnet alle ugens dage” (10).  
 
I april 2020 udkom National Klinisk retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig re-
habilitering til patienter som får foretaget større benamputationer (herefter NKR) (11). Retningslinjen 
indeholder i alt seks handlingsanvisninger (PICO 1-5), som den benamputerede patient bør tilbydes 
i den perioperative periode. I retningslinjen anbefales, at der tilbydes struktureret vurdering, evalue-
ring og behandling et i et multidisciplinært team (PICO 1), at der tilbydes en invasiv smertebehand-
ling i form af perineurale smertekatetre eller epiduralkateter efter benamputation (PICO 2), at den 
præoperative fasteperiode minimeres, og der gives perioperativt tilbud om proteinberiget ernærings-
tilskudsdrikke (PICO 3). Herudover anbefales i NKR at forebygge og behandle ødemer i stumpen 
efter transtibiale amputationer frem til sårtilsyn med rigid dressing, at kompressionsbehandling op-
startes umiddelbart efter amputation (PICO 4), at der sikres kontinuerlig kompressionsbehandling 
gennem hele det perioperative forløb (PICO 4), og at der tilbydes multimodal rehabilitering i den 
perioperative periode, der som minimum omfatter fælles målsætning herunder vurdering af protese-
egnethed, tidlig mobilisering, fysisk genoptræning, ADL træning, tilpasning af hjælpemidler og psy-
kosociale indsatser (PICO 5). 
 
Som strategisk indsats til at forbedre kvaliteten af den tidlige mobilisering af patienter, der er ampu-
teret, ønskede Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus at sætte fokus på og udfolde et sygeple-
jefagligt behovsområde i relation til ortopædkirurgiske patienter. Det overordnede formål med pro-
jektet var således at undersøge: Hvordan ortopædkirurgisk afdeling på Holbæk Sygehus kan styrke 
den tidlige mobilisering af amputationspatienter og samtidigt tilstræbe, at der arbejdes hen mod en 
implementering af anbefalinger fra NKR. 
 
 
Metode  
 
Vi har i projektet benyttet både kvantitative og kvalitative metoder til at belyse forskellige aspekter 
af projektet. 
 
Metodisk er projektet inspireret af principper fra PDSA-modellen (Plan-Do-Study-Act). Metoden 
lægger op til, at der kan findes løsninger på de udfordringer, der opstår undervejs i processen, og at 
det udføres i tæt samspil med den kliniske praksis (12). Tiltag og afprøvninger blev således forsøgt 
afprøvet i små-skala og gennem løbende tilpasning af interventionen før beslutning om implemente-
ring. Metoden har været med til at sikre, at der løbende er sket læring og tilpasning på baggrund af 
en kontinuerlig vurdering af effekter.  
 
I starten af projektet blev foretaget en kortlægning af afdelingens skriftlige materiale om benamputa-
tioner. Fokus var at undersøge, om materialet var i overensstemmelse med anbefalinger i NKR, her-
under information til patienten, retningslinjer, forløbsbeskrivelser etc. I løbet af projektet er der lø-
bende arbejdet med at understøtte processen med opdatering i et tværfagligt forum. 
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For at belyse sygeplejefaglig praksis, behov og barrierer i forhold til tidlig mobilisering af benampu-
terede patienter udførte vi tidligt i processen to fokusgruppeinterviews med sygeplejersker i afdelin-
gen. Sygeplejerskerne var alle tilknyttet den gruppe i afdelingen, hvor amputationspatienterne er ind-
lagt. For at få en vis spredning og øge repræsentativiteten, delte vi sygeplejerskerne i to grupper; en 
gruppe med erfaring indenfor området og en gruppe med nyere personale. Interviews blev udført som 
fokusgruppeinterviews baseret på en semistruktureret interviewguide. Interviewene blev optaget og 
transskriberet. Data blev tematiseret og meningskondenseret, forstået på den måde, at udsagn fra in-
terview blev reduceret til kortere, præcise formuleringer (13). På den baggrund identificerede vi nogle 
problemområder, som dannede udgangspunkt for de tiltag, der blev arbejdet videre med. Ved afslut-
ning af projektet fortog vi en opfølgende refleksionssession med samme sygeplejersker, hvor tiltag 
og arbejdet med forbedringer blev diskuteret.  
 
For at kunne pege på tendenser i udviklingen og spore effekten af iværksatte tiltag, blev der i projekt-
perioden foretaget dataudtræk på samtlige patienter, der havde fået foretaget crus- eller femurampu-
tation i en periode på lidt over 1½ år (fra januar 2020 - august 2021). Der blev trukket data, der kunne 
være med til at tegne et billede af patientgruppen, patientforløb samt den udførte mobilisering det 
første postoperative døgn udført af både plejepersonale og fysioterapeut i projektperioden. Det anbe-
fales jf. den regionale forløbsbeskrivelse (10), at patienten mobiliseres minimum to gange i døgnet. 
Patienter amputeret i hele 2020 (baseline) og patienter amputeret i 2021 (1. januar til 15. august) blev 
sammenlignet med henblik på at spore tendenser i udviklingen.  
 
I projektperioden blev der også arbejdet med ugentlig og løbende dataindsamling på de inkluderede 
patienter ud fra indikatorer, der kunne underbygge, hvordan vi fulgte anbefalingerne i NKR. Data 
blev indsamlet af sygeplejersker med tilknytning til amputationspatienterne. Indikatorerne, der blev 
målt på, var følgende: Var der udarbejdet ernæringsplan, var der ordineret medicin mod fantomsmer-
ter, var der udført ødembehandling og var patienten tidligt mobiliseret (indenfor 1. Postoperative 
døgn). I de uger hvor der blev indsamlet data, blev resultaterne løbende præsenteret for personalet på 
forbedrings-tavlemøder. Udelukkende data om mobilisering er medtaget i nedenstående, da data fra 
de andre områder var mangelfulde. 
 
 
Resultater 
 
Fokusgruppeinterviews 
De to fokusgruppeinterviews med sygeplejerskerne tydeliggjorde nogle problemområder, som dan-
nede udgangspunkt for de tiltag, der blev arbejdet videre med i projektperioden. Problemområderne 
kunne sammenfattes i følgende temaer: 1) Optimering af patienten 2) forberedelse af patient og om-
givelser 3) berøringsangst i forhold til mobilisering. I nedenstående uddybes temaerne, og der gives 
en kort gennemgang af arbejdet med dem.  
 
Optimering af patienten 
Muligheden for mobilisering af patienten hænger sammen med optimering af patienten. NKR under-
søger bl.a. evidensen for den perioperative optimering af patienten i forhold til ernæring, smertebe-
handling og ødembehandling og opsætter på den baggrund anbefalinger. Disse anbefalinger arbejder 
afdelingen efter at implementere. I interviews blev det italesat, at der var behov for en proaktiv og 
veltilrettelagt tilgang til denne optimering i forhold til: Ernæring, smerter, ødemer, men at man des-
uden savnede et overblik over forløbet.  
 
Særligt smerter blev set som en barriere i forhold til mobilisering. Ved projektets opstart var stan-
dardbehandling i afdelingen tabletbehandling. En gang imellem oplevede sygeplejerskerne, at der 
helt manglede smerteplan og ordinationer. Det beskrives således:  
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”Det er ikke alle, der husker smertepakken. Nogle nye læger ved slet ikke, at den findes. 
Man ringer, og der går lang tid før de får smertestillende, jeg kan få mundtlig ordina-
tion, men der er andre plejepersonaler, der ikke tør gøre det. Så siger man det først til 
tavlemøde senere, og det forsinker muligheden for at mobilisere” (citat fra interview).  

 
Forberedelse af patient og omgivelser 
Det andet tema; forberedelse før mobilisering blev italesat således:  
 

”Det skal anerkendes, at det er en kæmpe omvæltning (for patienten), og tiden er givet 
godt ud, hvis man får talt med dem om deres nye situation” (citat fra interview). 

 
Sygeplejersken skal forberede patienten mentalt, det vil sige arbejde med motivation og samtidig 
sørge for, at patienten er ’klar’ til at blive mobiliseret ved at være i tøjet, smertedækket, kvalmestillet 
og ”mentalt parat” til mobilisering. Herudover fandt sygeplejerskerne det vigtigt at have fokus på at 
forberede omgivelser og samarbejdspartnere. Hvis der fx skal 2 personer til at mobilisere, så skal 
dette aftales og koordineres i forhold til de resterende opgaver. Tværfagligt skal samarbejdet aftales 
og koordineres med fysioterapeuten, hjælpemidler skal være klar og tilpasset patienten. Læge skal 
tilkaldes i tide ved behov for ordinationer. Der blev reflekteret over den komplekse opgave, der stiller 
store krav til samarbejdsevner, kommunikative evner og faglige kompetencer hos sygeplejersken. 
Der blev efterspurgt en form for kvikguide, som kunne være en hjælp og støtte, der kunne give korte 
og præcise vejledninger om praktiske forhold ved bl.a. mobiliseringen i forhold til vejledningen i de 
længere forløbsbeskrivelser. 
 
 
Berøringsangst i forhold til mobilisering 
Det tredje tema, der kom frem i interviewene, var, at der var en vis berøringsangst hos sygeplejer-
skerne i forhold til at opstarte mobilisering. Det var særligt i gruppen af nyt personale, der udtrykte, 
at de kunne være bange for eller utrygge ved at gøre noget forkert og hellere ventede til fysioterapeu-
ten havde været der for at lægge en plan. Omvendt havde afdelingens fysioterapeuter netop efter-
spurgt, at plejepersonalet ikke ventede, men opstartede og afprøvede mobiliseringen snarest muligt. 
 

”Afhængigt af hvordan patienten har det, afventer jeg fys. Fys er gode til at lave 
nogle for-observationer på patienten, hvor er patienten smertemæssigt og alment. 
Fys plejer at komme hurtigt, og så er jeg sikker på, at det bliver gjort rigtigt den før-
ste gang” (citat fra interview).	

 
Tiltag 
Resultaterne fra interviewene førte til følgende tiltag: 
 
§ Udvikling af et lommekort (Figur 1), som kort beskriver de opmærksomhedspunkter, der er før 

og efter en benamputation. Sygeplejerskerne i afdelingen har været inddraget i udviklingen af 
kortet, og der har løbende været tilføjelser eller rettelser, for at gøre det så brugbart og forståeligt 
som muligt. Lommekortet skal understøtte den evidensbaserede viden, som ligger til grund for 
den tidlige mobilisering og være en guide for plejepersonalet i den aktuelle situation - men med 
individuelle patientrelaterede tilpasninger. 

§ Undervisning for plejepersonalet (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter). Ca. hver 3. 
måned underviser specialeansvarlig fysioterapeut i mobilisering af den benamputerede patient og 
i forskellige former for kompressions-behandling til stumpen.  
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§ Introduktion af nyt personale. Løbende kommer der nye sygeplejersker i afdelingen, og det er 
aftalt at fremover skal de sygeplejersker, som primært skal være i afdelingens afsnit med ampu-
tationspatienter introduceres mere indgående til denne gruppe af patienter, med ”bed-site” under-
visning ved mere erfarent personale, forflytningsvejleder og fysioterapeuter.   

§ Optimering af smertebehandling. Der er udarbejdet en vejledning om smertebehandling af ampu-
tationspatienter, og lægerne er blevet undervist i brugen af ”smertepakker”. Dette bliver en del af 
lægernes introduktionsprogram fremadrettet.  

§ Projektet har foranlediget et skærpet fokus på brugen af perifer nervekateter som smertebehand-
ling, hvilket har medført en delvis indførelse af dette, men det er endnu afhængig af den enkelte 
kirurgs kompetencer. I NKR (12) er der svag anbefaling for smertebehandling med neurale ka-
tetre. Tilbagemeldingerne fra personalet er delte i forhold til, om det giver forbedret mulighed 
for mobilisering, men det er projektgruppens anbefaling, at der arbejdes videre med at få stan-
dardiseret smertebehandlingen. 

§ Det er vigtigt, at sygeplejerskerne kender ”smertepakkerne”. Sygeplejerskerne har delegeret or-
dinations ret til noget smertestillende, og hvis dette ikke er dækkende, da skal de kontakte lægen 
med det samme for yderligere ordination og ikke vente til næste dags stuegang. 

 
Figur 1. Guide til plejepersonale - lommekort 
 

      
 
Journalaudit 
I følgende tages udgangspunkt i en sammenligning af data fra de to perioder 2020 og 2021 (Tabel 1). 
Data er trukket 15. august 2021 fra Sundhedsplatformen på crus- og femuramputationer udført ved 
Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus. Tal fra de to år er beskrevet med antal og procenter så 
sammenligning er mulig. 
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Tabel 1. Crus- og femuramputationer  
 

 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2021-15.8.2021 
I alt amputationer (crus- og femur) 53 39 

I alt antal patienter 47 36 

Antal amputationer per måned/uge 4,4/1 3,3/1,2 

Antal crusamputerede, der senere femuramputeres 6 (11 %)  3 (8 %)  

Crus 18 (34 %)  11 (28 %)  

Femur 35 (66 %)  28 (72 %)  

Elektiv 9 (17 %)  13 (33 %)  

Akut 44 (83 %)  26 (67 %)  

Indlagt i andre afdelinger ved OP 9 (17 %)  8 (21 %)  

Gennemsnitlig opholdstid (range) 16 dage (28-0) 13 dage (51-1) 

Gennemsnit antal dage fra indlæggelse til operation  6,6  5,4 

Gennemsnit antal dag fra OP til udskrivelse 9,7 (median 9) 7,6 (median 7) 

Gennemsnitlig alder v. OP 74,6 år 72,4 år 

Køn K/M 51%/49% 49%/51% 

I alt mors (per 15. august 2021) 12 (23 %)  10 (26%)  

Mors < 1 måned 2 (4 %)  9 (23 %)  

Mors < 1 år  10 (19 %)  

(per 15. august 2021) 

10 (26 %)  

(per 15. august 2021)  

Gennemsnit antal dage i live (af de patienter der er 

mors) 

192 11 

Patientansvarlig læge (En udpeget læge med ansvar 

for koordination på tværs af afdelinger) 

32 % (17) 35 % (14) 

A-diagnose (mest almindelige) 

Anvendt på 26 ud af 94 (foreløbig 28 %). Herud-

over: ca. 50 andre A-diagnoser er sat. 

Aterosklerotisk gangræn  Aterosklerotisk gangræn 

 

Komorbiditet (diabetes, hypertension, arterioskle-

rose, iskæmiske hvilesmerter, sårinfektion, fodsår, 

nyreinsufficiens) 

Patient har oftest ca. 5-20 di-

agnoser  

Patient har oftest ca. 5-20 di-

agnoser  

 Stikprøve, 25 patienter Stikprøve, 25 patienter 
Mobiliseret ved pleje, dokumenteret 1. postopera-

tive døgn 

20% 12% (da datatræk omhandler 

dokumentation er det uvist 

om der er reelt fald) 

Tilsyn ved fysioterapeut 1. postoperative døgn 76% 76% (årsag til manglende til-

syn: Indlagt på ITA, mang-

lende henvisning, årsag ikke 

angivet) 

Mobiliseret 1. postoperative døgn ved fysioterapeut 56% 60% (årsag til manglende 

mobilisering: Som ovenfor 

samt ”pt. ønsker ikke”) 

 

Angående dokumenteret tidlig mobilisering udført ved plejepersonale ses et fald i antallet af patienter, 
der mobiliseres i første postoperative døgn fra 20% i 2020 til 12% i 2021. I data er det ikke muligt at 
se, om mobilisering reelt er udført eller ej. Kun om det er dokumenteret. Ved samtaler med personale 
beskrives, at dokumentationen nedprioriteres i hektisk periode, men stadig udføres, hvis muligt. Året 
2021 omtales som særligt presset. Fysioterapeut fra afdelingens amputationsteam melder dog om, at 
der er bemærket fremskridt i forhold til plejepersonalets mod til selv turde opstarte mobilisering. Det 
kunne derfor indikere, at berøringsangsten for at opstarte mobiliseringen, hvilket vi så var et tema i 
fokusgruppeinterview, og som er søgt afhjulpet gennem undervisning og bedre introduktion, har vir-
ket. Det kan dog ikke bekræftes i registrerede data.  
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Tilsyn ved fysioterapeut i 1. postoperative døgn ligger i de to perioder på samme niveau 76%. Årsa-
ger, når det ikke udføres, kan i journal aflæses til ”indlæggelse på Intensiv”, ”manglende henvisning 
ved indlæggelse på andre afdelinger” eller årsag ikke angivet. Tilsyn ved fysioterapeut er dog ikke 
ensbetydende med mobilisering, hvor vi også så på data omkring mobilisering ved fysioterapeut i 1. 
postoperative døgn stiger fra 56 % i 2020 til 60 % i 2021. Årsagerne var som ovenfor med den tilfø-
jelse at ”patient ønsker ikke” (ikke motiveret, for dårlig, for mange smerter). 
 
Der ses en markant stigning af elektive indlæggelser i forhold til akutte fra 17 % elektive i 2020 til 
33 % i 2021. Dette afspejler, at projektet har givet opmærksomhed på, så vidt muligt, at undgå akutte 
forløb for amputationspatienter, men i stedet forberede og optimere patienterne i tide via ambulatoriet 
og således undgå et mere risikabelt akut forløb med risiko for flere komplikationer. 
 
Gennemsnitlig indlæggelsestid er faldet fra 16 dage i 2020 til 13 dage i 2021. Dette kan indikere, at 
patienterne på grund af flere planlagte og optimerede forløb hurtigere restituererede til udskrivelse – 
alternativt, at patienterne udskrives tidligere på grund af pres på sygehusene. 
 
Samlet ses en stigning i antallet af amputationspatienter i afdelingen. I 2020 er der i gennemsnit 
foretaget 1 større benamputation per uge og i 2021 er tallet steget til 1,2 per uge. Dette kan være 
forårsaget af flytning af specialer i regionen. Andelen af femuramputationer i forhold til crusamputa-
tioner er i 2021 steget fra 66% i 2020 til 72 % i 2021. Årsagen er uklar, men der er løbende diskussion 
i afdelingens amputationsgruppe i forhold til fordele og ulemper ved et tidligt radikalt indgreb overfor 
muligheden for, at patienten kan hele med en længere stump og dermed have bedre muligheder for 
kunne mobilisere på protese. 
 
Som et bifund observeres en markant stigning i andel af patienter mors < 1 måned fra 4% i 2020 til 
23% i 2021. Afdelingens patientsikkerhedsansvarlige overlæge blev inddraget ifm. dette fund. Det 
har igangsat en diskussion i forhold til vurdering af behandlingsniveau og amputationsindikation.  
 
Yderligere tiltag 
I det følgende nævnes nogle supplerende tiltag, der blev arbejdet med sideløbende. I regi af afdelin-
gens tværfaglige amputationsteam er der i løbet af projektperioden udarbejdet lokal forløbsbeskri-
velse, der beskriver forløbet fra ”ambulant udredning, opgaver for akutmodtagelsen, opgaver ved 
indlæggelsen på sengeafdelingen (herunder både for læger, plejepersonale, sekretærer og fysiotera-
peuter) samt det præ-, per- og postoperative forløb med opgaver fordelt på hele teamet omkring pa-
tienterne”. Den regionale forløbsbeskrivelse, som afdelingen hidtil har arbejdet ud fra, er under op-
datering af regional arbejdsgruppe. 
 
Kampagnen ”Op til mad” blev iværksat. Den var henvendt til både patienter og personale, og havde 
til formål at få fokus på mobilisering af alle afdelingens indlagte patienter – her inviterede projekt-
gruppen til samarbejde med yderligere aktører i afdelingen.  
 
Der er arbejdet med forbedret dokumentation af mobilisering og italesat at overlevering af informa-
tion bør prioriteres, så det er tydeligt for den næste kollega, hvor i processen, de overtager. Da det 
blev åbenlyst, at der ikke var klare aftaler omkring, hvor og hvornår dokumentationen skulle foregå, 
er dette et fortsat indsatsområde, som dette projekt kun har taget et første skridt til at sætte i gang. I 
løbet af projektperioden er udkommet et nyt vurderingsskema i Sundhedsplatformen som er målrettet 
amputationspatienter. Der planlægges implementeringen af dette. 
 
Uafhængigt af dette projekt har der været udarbejdet små videofilm på Helbredsprofilen.dk om am-
putationer og livet derefter med deltagelse af koordinerende sårsygeplejerske og afdelingens ampu-
tationsansvarlige fysioterapeut. Filmene henvender sig primært til patienter, men anvendes også ved 
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undervisning af plejepersonalet i afdelingen. Der er generelt bred enighed om, at de giver større ind-
sigt og forståelse for patienternes situation efter en amputation. De små film vil også fremadrettet 
blive brugt til undervisning af personalet i afdelingen samt til forberedelse af patienter i forbindelse 
med planlægning af en amputation. 
 
 
Diskussion 
 
Formålet med projektet har været at styrke den tidlige mobilisering af patienter, der har fået foretaget 
en større benamputation. Samtidig har det været et formål, at projektet skulle understøtte processen 
med implementering af anbefalinger fra NKR, særlig anbefalinger i forhold til tidlig mobilisering. 
Det har været en kompleks, udfordrende og interessant opgave.  
 
Igennem hele processen har der været stor opbakning fra ledelsen, hvilket har været essentielt for at 
projektet har kunnet gennemføres. Samtidig har det været forankret tværfagligt i et multidisciplinært 
team. Ved at bruge PDSA-modellen har vi med kontinuerlig deltagelse af sygeplejefagligt personale 
afprøvet diverse tiltag i små-skala i ”marken”. De nye tiltag kom således undervejs ”ud og leve” i den 
kliniske hverdag. Det har været en længere proces end først planlagt og fokus har undervejs været på 
andre store udefrakommende udfordringer: COVID -19 pandemien, 20% ekstra akutoptag i 2021, 
sygeplejerske-strejke og en afdeling med meget nyt plejepersonale. Samlet har det gjort det svært at 
få overskud i driften, da det har været nødvendigt at prioritere indsatserne. Dette pres kan for eksem-
pel have givet sig til udtryk i manglende dokumentation af mobiliseringsindsatsen. Det har dog været 
overraskende, at der på trods af fokus på området, ses faldende dokumenteret ”tidlig mobiliseringen”. 
Når der sammenlignes data og særligt i to så ekstremt udfordrende år, som 2020 og 2021 har været i 
Sundhedsvæsnet, er det derfor vigtigt at holde sig for øje, at variation kan skyldes mange andre fak-
torer. 
 
Dataindsamling fra sygeplejersker samt journalaudit har medvirket til at belyse, at rigtig mange fak-
torer spiller ind på, om mobiliseringen lykkes. Projektet har hele tiden været mødt af et fagligt kom-
petent personale, som er åbne overfor, hvordan vi kan optimere behandlingen. Projektet har dog vist 
et tydeligt behov for undervisning og struktureret introduktion, så sygeplejerskerne ikke har berø-
ringsangst overfor mobiliseringsopgaven, samt kender forløbet og fokuserer på forberedelse og opti-
mering af patienten. Projektets indsatser og tiltag vurderes kontinuerligt at skulle understøttes gennem 
for eksempel undervisning, tværfaglige mødefora og samarbejder. I projektgruppen vurderer vi, at vi 
har arbejdet os et godt stykke i den rigtige retning. Det har sat indsatserne på dagsordenen og åbnet 
op for en lang række emner og tiltag, der samlet understøtter en styrket mobiliseringsindsats.  
 
Indsamling af data, der ikke omhandler mobilisering, har givet indsigt i og anledning til andre over-
vejelser og indsatser som for eksempel data omkring årsager til øget mortalitet. Der er set en stigning 
i antallet patienter, der indlægges planlagt, hvilket understøtter afdelingens ønske om at følge anbe-
falingerne for at optimere præoperativt og undgå akutte forløb med ofte tilstødende komplikationer.  
 
Vi er metodisk gået til emnet ud fra forskellige vinkler ved at benytte både kvalitative og kvantitative 
metoder i vores undersøgelse. Vi har undersøgt emnet via løbende dataindsamling, journalaudit, in-
terview, materialegennemgang, samtaler i amputationsteam og løbende samtaler, samarbejde og mø-
der med diverse aktører fra multidisciplinært team. Faktorer som det lille patientgrundlag, den udfor-
drede projektperiode, den store kompleksitet i patientgruppen samt i behandlingen, gør dog, at vi 
mener, at vi for nuværende skal afholde os fra at drage større konklusioner på baggrund af målte 
parametre.  
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Arbejdet med at styrke mobiliseringsindsatsen afsluttes ikke med afslutningen af dette projekt. NKR 
giver vigtige anbefalinger i forhold til forløbet for amputationspatienter og bør kontinuerlig inddrages 
som grundlag for lokale instrukser og forløbsbeskrivelser. Herudover skal vi holde os for øje, at alt 
det, vi arbejder os frem mod, skal være ”til gavn for patienten”. Holbæk Sygehus har netop et strate-
gisk indsatsområde ”er det til gavn for patienten” (14). Vores interne arbejdsprocesser og procesmål 
skal bakkes op af resultatmål, der kan omsættes i patienttilfredshed og patientrapporteret outcome 
(15). Inddragelse af patientoplevet kvalitet og tilfredshed vil være med til at underbygge, om tiltag er 
til gavn for patienterne og skabe direkte sammenhæng mellem det vi gør og resultatet for patienten. 
En del af projektets oprindelige ambition var at ”høre patienternes stemme” med det formål at under-
søge om indsatserne var med til at øge tryghed og tilfredsheden med forløbet. Vi ville gerne have haft 
mulighed for at spørge om patienternes oplevelse af mobiliseringen de første dage og undersøge om 
patienterne føler sig medinddraget i processen omkring deres tidlige mobilisering og forstår betyd-
ningen heraf i forhold til deres videre forløb og genoptræning. Dette må dog blive en del af anbefa-
lingerne til næste skridt.  
 
Der er udkommet en ”National klinisk retningslinje for	rehabilitering og proteseforsyning til personer 
der får foretaget større benamputationer” (16), som har anbefalinger for det videre forløb med hensyn 
til rehabilitering, proteseforsyning, behandling af fantomsmerter og screening for psykosociale be-
hov. Denne NKR må vi også forholde os til, og se på om der er indsatsområder vi skal være opmærk-
somme på i sekundær sektor. 
 
 
Konklusion 
 
I tæt samspil med klinikerne herunder interview med sygeplejersker og samtaler med multidiscipli-
nært team blev følgende forbedringsområder identificeret: 1) Optimering af patient 2) forberedelse af 
patient og omgivelser og 3) minimering af berøringsangst. Vores undersøgelse viste, at fysioterapeu-
ter i afdelingen efterspurgte en mere aktiv tilgang fra sygeplejerskerne i den tidlige mobilisering, og 
sygeplejerskerne efterspurgte et bedre kendskab til forløbet og viden om mobilisering af amputati-
onspatienten. Med udgangspunkt i evidensbaserede anbefalinger fra NKR og i tværfagligt forum blev 
der foretaget en kortlægning og opdatering af skriftligt materiale i afdeling samt udviklet nyt støttende 
materiale, herunder forløbsbeskrivelse og lommekort. Projektets understøttende arbejde med imple-
mentering af anbefalinger i NRK har åbnet op for en samtale omkring hvilke parametre, der kan 
medvirke til optimering af sygeplejen for denne sårbare patientgruppe. 
 
Journalaudit tegnede et baggrundsbillede og udviklingstendenser for patientgruppen, patientforløbet 
samt den udførte mobilisering ved plejepersonale og fysioterapeut via en sammenligning af data over 
to perioder. På trods af at det ikke har været muligt at se i vores data, har tilbagemeldingen fra fysio-
terapeuter været, at der er bemærket fremskridt i forhold til plejepersonalets mod til selv turde starte 
mobilisering op. 
 
Det vil være en anbefaling, at næste skidt kunne være at undersøge patienternes oplevelse af mobili-
seringen de første dage efter benamputation, og om de føler sig medinddraget i processen. 
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Er du godt gående?  
En kvalitativ undersøgelse af spinalstenose opererede patienter 

 
Gitte Lehmkuhl Henner, Klinisk sygeplejespecialist. Gitte.Lehmkuhl.Henner@rsyd.dk 
 
Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, 
 
Abstract  
Baggrund. Når en patient opereres for spinalstenose i Rygcenter Syddanmark, tilbydes patienten en 
afsluttende konsultation ved en fysioterapeut fire uger efter udskrivelsen. Et år efter operationen mod-
tager patienten et spørgeskema med opfølgende spørgsmål, hvor patienten angiver sin fysiske funk-
tionsevne. I perioden fra fire uger til et år efter operation er det ukendt, hvordan patienten har det.  
Formål. At afdække og opnå viden om patienternes oplevelse af bevægelighed og mobilitet seks 
måneder efter deres operation for spinalstenose. Dette med henblik på, at plejepersonalet kan give 
patienterne bedre information om det forventede forløb efter udskrivelse.   
Metode. Hen over to måneder i 2020 blev i alt seks informanter rekrutteret og inkluderet i undersø-
gelsen. Et telefoninterview blev udført seks måneder efter udskrivelse. Der blev under interviewet 
lavet noter, som efterfølgende dannede baggrund for en deduktiv indholdsanalyse. 
Resultat. Fire patienter deltog i et telefoninterview. Overvejende oplevede informanterne at være 
godt mobiliseret efter operationen, hvilket også afspejles i resultater fra Danespine den rygkirurgiske 
database og anden anvendt litteratur. Andre emner kom frem under interviewene, så som psykisk 
påvirkning og frygten for at bevæge sig postoperativt.  
Konklusion. Det tyder på, at spinalstenose opererede patienter generelt er godt mobiliseret seks må-
neder efter operationen. Undersøgelsen gav ny viden om patienternes psykiske tilstand og frygt for 
at bevæge sig postoperativt. Disse emner kan med fordel belyses i fremtidige undersøgelser. Et større 
antal informanter kunne dog have styrket resultaterne.    
 
 
Baggrund 
 
Rygsmerter anses i Danmark som et samfundsmæssigt problem, idet det skønnes at være årsag til ca. 
20 % af de årlige sygedage. Det er desuden den hyppigste årsag til dårlig livskvalitet (1). 
 
Spinalstenose er en afklemning af rygmarvskanalen og nerverødderne i lænderyggen, som ses hyppigt 
hos ældre mennesker. Det typiske sygdomsbillede er gradvist tiltagende smerter i lænderyg, smerter 
i benene, besvær med at gå og deraf faldende gangdistance. Smerterne kan lindres ved at sidde ned, 
hvilket resulterer i, at patienterne i stigende grad immobiliseres.  
 
Spinalstenose er udbredt i Danmark, og i 2020 blev der foretaget 2124 operationer for spinalstenose 
(1). I Rygcenter Syddanmark (RCS) opereres en væsentlig del af disse. I 2019 udførtes der 351 ope-
rationer for spinalstenose (2). Det store antal patienter og risikoen for immobilisering gør det centralt, 
at følge denne patientgruppe. Danespine er den danske nationale rygkirurgiske kvalitetsdatabase, der 
indeholder Patient Reported Outcome-data. Data indsamles systematisk fra patienterne via validerede 
spørgeskema præ - og postoperativt (1). Postoperativt indhentes data for gruppen af spinalstenose 
opererede første gang et år efter operationen.  
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Operation i Rygcenter Syddanmark  
I RCS er de kirurgiske patientforløb planlagt og organiseret med inspiration fra Henrik Kehlet’s prin-
cipper for fast track-kirurgi. Det betyder, at indlæggelsestiden er reduceret væsentligt fra ti til tolv 
dage i 1990’erne til en indlæggelsestid i dag på to til tre dage (3). På den baggrund er der i RCS fra 
start til slut i forløbet fokus på mobilisering. Præoperativt informeres patienten individuelt om mobi-
lisering ved en fysioterapeut. Efter endt operation mobiliseres patienten allerede i opvågningsafsnit-
tet. Efter tilbageflytning til sengeafsnittet mobiliseres patienten så meget som muligt samme efter-
middag og aften. Inden udskrivelse fra RCS samles de nyopererede patienter på hold, hvor de instru-
eres i øvelser ved en fysioterapeut. 
  
Fire uger efter udskrivelsen fra sengeafsnittet tilbydes den spinalstenose opererede patient en opføl-
gende ambulant konsultation ved en fysioterapeut. Herefter overgår patienten til et kommunalt gen-
optræningsforløb (4).  
 
Gruppen af spinalstenose opererede patienter er interessant at undersøge, da der ses en generel for-
bedring af patienternes gangdistance både et og to år efter postoperativt (1). RCS er dog udvidende 
om, hvordan patienterne har det i den mellemliggende periode fra de afsluttes ved den postoperative 
opfølgning ved fysioterapeuten til et år efter operationen, hvor de modtager et spørgeskema.  
 
 
Formål 
 
At afdække og opnå viden om patienternes oplevelse af bevægelighed og mobilitet seks måneder efter 
deres operation for spinalstenose. Dette med henblik på, at plejepersonalet kan give patienterne bedre 
information om det forventede forløb efter udskrivelse.  
 
 
Metode 
 
Inklusion 
I oktober og november måned 2020 blev patienterne inkluderet til projektet i forbindelse med deres 
indlæggelse og operation for spinalstensose. Seks patienter gav samtykke til at deltage i et telefonin-
terview seks måneder efter operationen. I foråret 2021 blev informanterne kontaktet via mail for at 
aftale dato og tidspunkt for interviewet. Ud af de seks patienter tilkendegav fire patienter, at de fortsat 
gerne ville deltage. Det var afdelingens kliniske sygeplejespecialist der udførte telefoninterviewsene, 
der hver havde en varighed på 15-30 minutter.    
 
Inklusionskriterier 
For at kunne deltage i undersøgelsen skulle deltageren forstå og tale dansk, være 18 år eller over og 
være opereret for spinalstenose. 
 
Dataindsamling 
Spørgsmålene til interviewene blev genereret med udgangspunkt i drøftelser med plejepersonale og 
fysioterapeuter i sengeafsnittet. Patienterne kan i den første tid efter udskrivelsen kontakte en syge-
plejerske i sengeafsnittet. De spørgsmål patienterne kontakter afdelingen med omhandler ofte smer-
ter, mobilisering og graden af bevægelsesfrihed – og på den baggrund blev interviewguiden udarbej-
det. 
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Det kvalitative forskningsinterview er valgt. Det er velegnet til, at få viden om og forståelse af men-
neskers oplevelser, og det er egnet til at få indblik i betydningen af forskellige oplevelser for den 
enkelte patient (5). 
 
Interviewet bestod af syv spørgsmål, og informanternes svar blev skrevet i noteform i løbet af inter-
viewet. Efter hvert spørgsmål og før næste spørgsmål blev stillet, var der en opsummering for at sikre, 
at det korrekte blev nedskrevet.   
 
Efter at interviewene var foretaget, blev der på baggrund af de indsamlede data gennemført en de-
duktiv tematisk indholdsanalyse. Data blev læst flere gange for på den måde at søge efter temaer ud 
fra spørgsmålene i interviewguiden. Disse blev kodet med farver og blev efterfølgende samlet i te-
maer (6). 
 
Projektet blev anmeldt til Kvalitetsafdelingen på Sygehus Lillebælt, da der i en periode skulle opbe-
vares navne og telefonnumre på informanterne. Data blev opbevaret i et aflåst rum og skuffe, indtil 
materialet blev makuleret. 
 
 
Resultater og diskussion 
   
Informanter 
Fire ud af de seks patienter tilkendegav, at de ønskede at deltage i telefoninterviewet. Informanterne 
havde en gennemsnitsalder på 74,5 år, og var alle kvinder. 
 
Tabel 1. Køn og alder på informanter 
 Køn Alder 
A Kvinde  86 
B Kvinde  73 
C Kvinde  68 
D Kvinde  71 

 
Kun en af de fire kvinder var tilknyttet arbejdsmarkedet, de øvrige var gået på pension. Hun var på 
frivillig basis tilknyttet en genbrugsbutik fire timer om ugen. 
 
I de følgende afsnit fremstilles og diskuteres udsagnene fra de fire telefoninterviews med udgangs-
punkt i interviewguiden. Efterfølgende laves en løbende opsamling af de temaer, der er fremkom-
met i materialet ud over de temaer, der var indholdet i interviewguiden. 
 
Bevægelighed 
Informanterne skulle som det første vurdere deres bevægelsesfrihed efter operationen. Samlet set 
havde alle overvejende en god bevægelighed og mobilitet i kroppen. Informant A havde fin bevæge-
lighed i ryg og resten af kroppen, og informant B kunne udføre sine øvelser på genoptræningsholdet. 
Det stemmer overens med Danespine rapporten, som konkluderer, at det operative indgreb mindsker 
rygsymptomerne (1).  
 
Hos informant B og C var gangdistancen ikke forbedret. Det er ikke overraskende, at der efter en 
operation for spinalstenose kan være udfordringer med nedsat gangdistance, hvilket også ses i 
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McGregors artikel. Her opnåede en del af de opererede ikke et tilfredsstillende funktionsniveau ef-
terfølgende (5). Danespine afspejler ligeledes, at andelen af patienter der kunne gå mere end 1000 
meter kun blev øget med 43 % et år efter operationen. Dermed har lidt mere end halvdelen af patien-
terne forsat nedsat gangdistancen postoperativt (1).  
 
Bedste resultat af operationen 
Informanterne blev bedt om at fortælle, hvad det bedste var i forhold til deres bevægelighed efter 
operationen. Ikke alle informanter fik svaret klart på spørgsmålet, men informant B fortalte, at hun 
bedre kunne gå på trapper. Informant D beskrev, at smerterne i benene var forsvundet, hvilket stem-
mer overens med Danespine, som viser et fald i VAS-score for bensmerter fra 57 point til 33 point et 
år efter postoperativt (1).  
 
Informant C fortalte ikke om det bedste resultat. Derimod fortalte hun, at hun var bange for at gen-
optage sit golfspil efter operationen, da hun frygtede for tilbagefald. Den postoperative fase efter en 
rygoperation kan bl.a. være forbundet med frygt, hvis patienten ikke er forberedt på, hvad de kan 
forvente sig efter det operative indgreb (8). 
 
Forventninger  
Til spørgsmålet om operationen levede op til informanternes forventninger i forhold til deres nuvæ-
rende daglige aktivitetsniveau, svarede to af de fire af informanter, at det var helt i top efter operati-
onen. I et dansk studie, hvor man undersøgte en gruppe af spinalstenose opererede fandt man, at ud 
af 2591 patienter var 82 % af tilfredse med operationsresultatet et år efter (9).  
 
På den anden side oplevede informant C en ’nedsmeltning’ efter udskrivelsen. Hun beskrev, at hun 
blev grådlabil, havde manglende appetit og måtte tage sovemedicin. En ’nedsmeltning’ kan betyde 
flere ting, men i denne sammenhæng tolkes det som en psykisk påvirkning. Dette er også set i lyset 
af hendes sindstilstand. I denne sammenhæng kan der være tale om katastrofering, som betyder, at 
patienten frygter, at det værste kan ske. Fx: ”Gjorde jeg en forkert bevægelse? Er alt ok indeni?” Det 
kan være svært at forene usikkerheden, når man søger efter at genoprette kontrol og struktur i sit liv 
efter en rygoperation (10). 
 
Smertestillende medicin 
Informanterne blev spurgt om de tog smertestillende medicin i forbindelse med mobilisering. Ud af 
de fire patienter var det kun informant B, der tog smertestillende medicin. Informant B beskrev, at 
hun kunne mærke, hvis hun ikke spiste det (Morfin og Gabapentin). Informanternes svar afspejler 
den tendens, der ses i Danespine årsrapporten, hvor VAS-ryg scoren falder fra 50 point præoperativt 
til 31,5 point postoperativt et år efter (1). 
 
Mobilitet 
Om der var løft eller stillinger, som informanterne undgik efter operation, svarede tre ud af fire, at de 
generelt havde fri bevægelighed i ryg og krop. Informant C havde før operationen ikke mange ryg-
smerter, men derimod påvirket gangdistance, og oplevede kramper i benene. At ryggen ikke er egent-
lig smerteplaget ved en spinalstenose er ikke overraskende, da mange patienter primært oplever ben-
symptomer (1). Informant B kunne ikke løfte meget, kunne ikke sove på den side hvor hun var ope-
reret og var generelt påpasselig. Før operationen svømmede informant B ugentligt, men efterfølgende 
har hun psykisk haft svært ved at komme ovenpå. I afsnittet Bedste resultat af operationen beskrev 
informant C også, at hun havde det psykisk svært med at genoptage sit golfspil. Smerter, mentalt 
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helbred, niveau af præ. - og postoperativ information er nogle af de faktorer, der kan være associeret 
med frygt og depression i det postoperative forløb, når man er en rygopereret (8). 
 
At være rygpatient 
Til sidst i interviewet skulle informanterne svare på, om de opfattede sig selv som en ’rygpatient’. 
Dette gjorde informant B som den eneste. Måske fordi hun havde det dårligste funktionsniveau, og 
som den eneste fortsat spiste smertestillende medicin efter operationen. En anden forklaring kan være, 
at flere af informanterne ikke havde smerter i ryggen før indgrebet, men derimod var smerteplaget i 
benene.  
 
Inden for rygspecialet er der sket et paradigmeskift. År tilbage fik patienterne postoperative bevægel-
ses restriktioner, hvor der var bevægelser eller stillinger, som skulle undgås. Patienten blev på den 
måde fastholdt i sygdomsrollen. De kunne få det indtryk, at hvis de gjorde en forkert bevægelse, 
kunne noget gå galt i ryggen. Den opdaterede viden på rygområdet har dog vist, at den nyopererede 
i stedet skal bevæge sig til smertegrænsen, og altså ikke tage forbehold. Denne tendens kan måske 
være medvirkende til, at ikke alle informanter opfattede sig selv som ’rygpatient’ efter operationen 
(11). 
 
At være bekymret/psykisk svært 
I gennemgangen af interviewdata fremkom det, at to ud af de fire informanter havde oplevet at have 
det psykisk svært og have frygt for at bevæge sig postoperativt. Det er overraskende, hvor meget disse 
faktorer spiller ind på patienternes evne til mestre det rygkirurgiske sygdomsforløb. Det er bl.a. over-
raskende, fordi gruppen af personalet opfattes som en ’let patient’ – der hurtigt kommer sig efter 
operationen. I Danespine indsamles der ikke PRO-data på disse områder, men anden litteratur under-
bygger informanternes udsagn (8, 10).  
 
På den baggrund er det et vigtigt budskab at være tydelige omkring, hvad patienten kan forvente sig 
efter operationen i forhold til deres liv før en dårlig ryg. Det er ligeledes betydeligt at have i mente, 
hvor stor en indflydelse forventningsafstemningen præ – og postoperativt kan have på patienterne. 
 
Studiets begrænsninger  
Interviewene blev foretaget seks måneder efter patienternes operation og vil for nogle af spørgsmå-
lene være et øjebliksbillede. Andre spørgsmål har karakter af retrospektivt perspektiv, og der kan 
være detaljer, nuancer og følelser som informanterne kan have fortrængt eller glemt. 
  
Informanterne deltog i undersøgelsen via et telefonen interview, hvor det sagte blev nedskrevet på 
samme tid. Det er tidskrævende, men et personligt interview, som blev optaget i fx informanternes 
eget hjem, ville have været at foretrække. På den måde ville interviewene have været mere fyldest-
gørende, og facetter, toneleje og følelser var blevet tydeligere. Dette blev fravalgt, da det var for 
tidskrævende.  
  
Interviewene blev foretaget i foråret 2021. Data blev først bearbejdet i slutningen af 2021 og start 
2022 grundet Covid-19 epidemien. Dette betød, at empirien var langt væk fra interviewerens erin-
dring. Var databearbejdning blevet foretaget kort efter, at interviewene var foretaget, ville der sand-
synligvis have været flere detaljer og nuancer, som ikke var blevet glemt. I kvalitative undersøgelser 
er det ikke antallet af informanter, der er afgørende for validiteten. Havde tiden været til det ville det 
have været ideelt at interviewe otte til ti informanter. På den måde kunne der være opnået flere per-
spektiver og nuancer i interviewene igennem databearbejdningen (5).  
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Betydning for praksis  
Ved en fremtidig undersøgelse kunne det være interessant at ’Gå i den rygkirurgiske patients fodspor’. 
Fra første møde i det kirurgiske ambulatorium til efter operation og udskrivelse i sengeafsnittet. Dette 
suppleret med efterfølgende interviews eller spørgeskema til patienterne med fokus på den psykiske 
tilstand. Det kunne medvirke til at belyse mulige områder, som mangler fokus i den præ. - og post-
operative fase. Særligt ved indlæggelsessamtale og inden udskrivelse.  
 
Konklusion  
 
Generelt har informanterne god bevægelighed og er godt mobiliseret seks måneder efter operationen, 
men ikke alle havde haft et nemt efterforløb. Trods gode resultater i Danespine et år efter operationen 
oplever nogle patienter, at have det psykisk svært i den mellemliggende periode. Undersøgelsen gav 
ny viden om patienternes psykiske tilstand og frygt for at bevæge sig postoperativt. Denne viden kan 
personalet bruge i forbindelse med information ved både udskrivelse og til postoperativ kontrol. Et 
større antal informanter kunne have styrket resultaterne. 
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Abstract 
 
Baggrund. Mobilisering er en central del af det accelererede patientforløb for hoftenære frakturer og 
en central tværprofessionel arbejdsopgave. For at optimere patientbehandlingen er der derfor sat fo-
kus på at styrke det tværprofessionelle samarbejde. 
Formål. Med afsæt i teorien om relationel koordinering at undersøger projektet det tværprofessio-
nelle samarbejde i det accelererede patientforløb for hoftenære frakturer med henblik på at udvikle 
og implementere interventioner til styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde omkring mobilise-
ring. 
Metode Med kvalitative interviews som metode undersøges det tværprofessionelle samarbejde, og i 
samarbejde med personalet udvikles der på baggrund af resultaterne interventioner, som i implemen-
teringsperioden løbende er blevet justeret i samarbejde med personalet og gennem feltobservationer. 
Resultat Det tværprofessionelle samarbejde omkring mobiliseringsopgaven viste sig udfordret grun-
det funktionelle mål i stedet for fælles mål samt uklar ansvarsfordeling. Interventionerne blev udviklet 
med det formål at styrke de tværprofessionelle relationer gennem forbedret kommunikation og tyde-
ligere ansvarsfordeling omkring mobilisering.  
Konklusion Projektet har genereret ny viden om, hvordan og hvad faggrupperne bliver udfordret af 
i deres samarbejde om mobilisering, og hvordan tværprofessionelt samarbejde kan forbedres gennem 
et fokus på relationer og kommunikation i udviklingen af interventioner. Projektet peger også på, at 
organisering af faggrupperne, også i relation til de rumlige betingelser, har stor betydning for det 
tværprofessionelle samarbejde. 
 
 
Baggrund  
 
Ønsket om at styrke tværprofessionelt samarbejde er et fokus i dagens sundhedsvæsen, hvor behovet 
for koordinering på tværs af afdelinger og sektorer ses i sammenhæng med øget specialisering, cen-
tralisering og krav om ressourcebesparelser (1-3). Patientforløbene er gennem de sidste årtier blevet 
mere komplekse, med større   krav til glidende overgange mellem specialer og afdelinger, og med sti-
gende krav til at sætte patienten i centrum (4). Bedre koordinering er derfor essentielt for at kunne 
imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer (3).  
 
Kravet om samarbejde på tværs gælder ikke kun mellem afdelinger og specialer, men det gælder også 
internt i de enkelte specialer og afsnit, hvor der er kommet mange flere faggrupper til i løbet af de 
sidste 15 år for at løse udfordringerne med komplekse patientforløb og kravet om korte indlæggel-
sestider. Dette gælder også på ortopædkirurgisk afdeling, hvor mange og specielt ældre ortopædki-
rurgiske patienter, har konkurrerende medicinske lidelser ud over deres primære         ortopædkirurgiske 
indlæggelsesdiagnose (5). Patientforløbet i Hoftefrakturenheden inkluderer derfor   en bred vifte af 
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faggrupper, heriblandt medicinske og ortopædkirurgiske læger, sygeplejersker, SOSU- assistenter, fy-
sioterapeuter, farmakonomer, farmaceuter, ergoterapeuter, diætister, sekretærer og portører, som skal 
koordinere deres arbejde for at sikre et optimalt patientforløb.  
 
Det accelererede patientforløb (også refereret til som det accelererede operationsforløb, Figur 1) er et 
multifaktorielt og multidisciplinært behandlingskoncept, som anvendes i Hoftefrakturenheden. Det 
accelererede patientforløb funderes på elementerne præoperativ information, stressreduktion, smer-
tebehandling, mobilisering og ernæring (10) med formålet at reducere komplikationer, hospitalise-
ringsbehov og rekonvalescensperioden.  Selvom der findes evidens for den positive betydning af at 
implementere accelererede patientforløb, er udviklingen forløbet langsomt, hvor eksisterende littera-
tur peger på mulige årsager i det organisatoriske niveau og på det tværprofessionelle plan (11, 12 13). 
Et større fokus på tværprofessionelt samarbejde foreslås for at udvide potentialet i det accelererede 
patientforløb (14, 15). Integration af tværprofessionel praksis kan imidlertid være en udfordring for 
faggrupper, der er vant til at arbejde mere monofagligt, og integration af naturvidenskabelig og hu-
manistisk tankegang i patientforløbet kræver høj grad af forståelse for forskellige videnskabsteoreti-
ske positioner (16). Det kan derfor være en udfordring i multidisciplinære teams at forstå hinandens 
arbejdsområder for i fællesskab at optimere forløbet (16). 
Faglitteraturen refererer til kompleksiteten i og betydningen af tværprofessionelt samarbejde i sund-
hedssektoren. Her har det tværprofessionelle samarbejde været beskrevet som særdeles vigtigt (6), 
mens det i dag beskrives som påkrævet for at kunne sikre patienten den bedste behandling (7). Po-
litisk er der ligeledes fokus på at styrke det tværprofessionelle samarbejde i sundhedssektoren, hvor 
det f.eks. nævnes i en national handlingsplan fra 2016 vedrørende forbedring af indsatsen for ældre 
medicinske patienter, at patienterne skal mødes af et sundhedsvæsen, der samarbejder på tværs af 
sektorer og faggrupper om at yde sundhedsfaglig pleje og behandling af høj kvalitet (8). 

Sundhedsvæsenet er en af de sektorer i samfundet, hvor der er flest faggrupper, der skal arbejde 
sammen om meget komplekse opgaver (9). I en kontekst, hvor mange stærke professioner skal sam-
arbejde om et fælles mål, er der en risiko for, at de monofaglige relationer bliver stærkere, mens de   
tværprofessionelle relationer bliver svagere (9). En mulig forklaring er, at kompleksiteten i de op-
gaver, der bliver udført, forudsætter stor variation i kompetencer. Høj kompleksitet og deraf føl-
gende kompetencekrav bidrager til øget specialisering og arbejdsdeling (4), hvilket betyder et større 
fokus på funktionelle mål i stedet for fælles mål. Selvom der er stor enighed om, at bedre tværpro-
fessionelt samarbejde ikke bare er et behov, men en nødvendighed, hersker der dog stor tvivl om, 
hvad dette samarbejde skal indebære, og hvordan det skal gennemføres (1).  

Hvad tværprofessionelle samarbejde skal indebære, og hvordan det kan optimeres, undersøges i 
dette projekt ud fra begrebet relationel koordinering. Derfor har vi udviklet på det accelererede pa-
tientforløb til også at inkludere elementerne fra teorien, demonstreret i Figur 1. Teorien om relatio-
nel koordinering blev udviklet af den amerikanske professor Judy Gittell. Teorien blev først benyttet 
til studier af flyselskaber og siden sundhedsvæsenet, da begge felter er komplekse systemer, som 
kræver en høj grad af koordinering og kommunikation mellem de ansatte for at opnå gode resultater 
(17).  

Teorien har det sigte, at den enkelte medarbejder skal kunne integrere egen opgaveløsning i den 
fælles opgaveløsning, og koordinere arbejdet gennem relationer, som er baseret på fælles mål, fælles 
viden og gensidig respekt. Relationerne skal understøttes af kommunikation, som sker hyppigt, er 
rettidig, præcis og problemløsende (17, 4). At indarbejde elementerne fra relationel koordinering 
som en part i det accelererede patientforløb ser vi som et velegnet arbejdsredskab i dette projekt, 
som også undersøger, hvordan en central tværprofessionel arbejdsopgave i det accelererede patient-
forløb kan optimeres, da relationel koordinering netop sigter mod at opnå højere kvalitet, produkti-
vitet og jobtilfredshed igennem relationer og kommunikation i samarbejdet (18; 19). 
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Figur 1. Det accelererede patientforløb (Kehlet, 2001 (10)) udbygget med teorien om relationel ko-
ordinering. Figuren er udarbejdet af Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed, Ortopædkirurgisk af-
deling, Amager og Hvidovre Hospital. 

 

Relationel koordinering handler således i denne sammenhæng om, hvordan Hoftefrakturenheden kan     
forbedre samarbejdet i en central arbejdsopgave på tværs af faggrupper i et sundhedsvæsen, hvor 
opgaverne er karakteriseret ved en høj grad af tidspres, uforudsigelighed og gensidig faglig afhængig-
hed (5). I projektet trækker vi på Reeves og kollegers definition af tværprofessionelt samarbejde: 
”den proces, hvorved forskellige sundheds- og socialfaglige grupper arbejder sammen for at påvirke 
plejen positivt og involverer regelmæssige forhandlinger og interaktion mellem fagfolk, hvor ek-
spertise og bidrag fra forskellige sundhedsprofessionelle til patientplejen påskønnes” (20). 
På baggrund af analysen af interviewdata og samskabelsesproces med de forskellige faggrupper og 
en arbejdsgruppe, beskriver dette kapitel de interventioner, der blev udviklet og implementeret i 
forsøget på at optimere det tværprofessionelle samarbejde omkring en udvalgt central tværprofessi-
onel kerneopgave; Mobilisering, samt evalueringen af interventionerne. Interventionerne bygger på 
analysen af de kvalitative interviews, som blev foretaget inden interventionsfasen og er beskrevet i 
artiklen It’s all about presence: Health professionals’ experience of interprofessional collaboration 
when mobilizing patients with hipfractures, publiceret i Journal of Interprofessionel care (21). Ar-
tiklen beskriver udfordringerne omkring det tværprofessionelle samarbejde og præmisserne for, at 
det fungerer, også i relation til det tværprofessionelle samarbejde om mobilisering.  
 
 

Formål  
 
Det overordnede formål med projektet var at undersøge og optimere det tværprofessionelle samar-
bejde i de accelererede patientforløb med udgangspunkt i en central tværprofessionel arbejdsopgave 
ved hjælp af teorien om relationel koordinering. På baggrund af undersøgelsen af det tværprofessio-
nelle samarbejde samt teorien om relationel koordinering blev formålet for interventionen, som for-
midles i dette kapitel, at styrke kommunikation omkring den tværprofessionelle arbejdsopgave mo-
bilisering og herigennem styrke de tværprofessionelle relationer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONEL KOORDINERING 

ACCELEREREDE OPERATIONSFORLØB 

Stress-
reduktion Ernæring 

Præoperativ 
information 

Faggruppernes 
relationer: 

§ Fælles mål 
§ Delt viden 
§ Gensidig respekt 

Faggruppernes 
kommunikation: 

§ Hyppig 
§ Rettidig 
§ Præcis 
§ Problemløsende 

Smerte-
behandling Mobilisering 
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Metode 
 
Samskabelse 
Projektet er designet og udført i et samarbejde mellem forskere, sundhedspersonale og ledelse.  
Der blev etableret en projektgruppe, som bestod af tre medarbejdere fra Den Sygeplejefaglige Forsk-
ningsenhed, Ortopædkirurgisk afdeling, som havde ansvar for projektledelse, dataindsamling og ana-
lyse. En styregruppe, som bestod af afdelingsledelsen i Ortopædkirurgisk afdeling og de overordnede 
ledere for fysio- og ergoterapeuter, for portører og for farmaceuter og farmakonomer samt projekt-
gruppen.  
 
Arbejdsgruppen bestod af en repræsentant for hver af de involverede faggrupper samt projektgrup-
pens medlemmer. Arbejdsgruppen havde til formål at udvikle mulige interventioner, og fungere som 
ambassadører, ved at italesætte og støtte op om projektet, og besvare spørgsmål om projektet fra 
kolleger. Den samlede personalegruppe er løbende blevet inddraget og informeret gennem daglig 
dialog på møder og samlinger samt i nyhedsbreve.  
 
Studie design 
Projekt sætter fokus på kommunikation og relationer i det tværprofessionelle samarbejde i accelere-
rede patientforløb. For at undersøge og fremme samarbejdet mellem faggrupperne, benytter vi os af 
teorien om relationel koordinering, som defineres som ”en gensidig forstærkende proces af kommu-
nikation og relationer med det formål at integrere opgaver” (22).  
  
Kvalitativ metode er valgt, da vi ønskede at få et grundigt indblik i, hvad der kendetegner det tvær-
professionelle samarbejde i afsnittet og hvordan arbejdet med relationel koordinering kan medføre 
forandringer herfor. For at få indblik i dette, lavede vi fokusgruppeinterviews samt feltobservationer. 
Fokusgruppeinterviews egner sig godt i sammenhænge, hvor man vil undersøge kompleksitet og nu-
ancer ved et tema, og feltobservationer bidrager til at afdække information, som kontekstuelle selv-
følgeligheder, der bliver til i handlinger og interaktioner, som kan være vanskelige at få frem ved 
brug af andre metoder (23). De kvalitative interviews blev foretaget før interventionsfasen i efteråret 
2017, og en ny runde interviews blev foretaget igen efter interventionsfasen i foråret 2018. 
 
Fra februar til maj 2018 blev interventionerne afprøvet i Hoftefrakturenheden. Feltobservationer blev 
anvendt som metode til løbende at følge og evaluere interventionsprocessen. Den Sygeplejefaglige 
Forskningsenhed faciliterede løbende gruppedrøftelser med faggrupperne under hele procesevalue-
ringen og meldte tilbage med de oplysninger, de modtog under feltstudiet. Ved projektets slutfase 
blev der organiseret workshops, med åbne diskussioner af resultater og evaluering af projektproces-
sen.  
 
Dataindsamling 
Dataindsamlingen bestod af monofaglige semistrukturerede fokusgruppeinterviews og et tværpro-
fessionelt interview med arbejdsgruppen, samt feltobservationer. Dette for at opnå et dybere indblik 
i forskellige aspekter ved det tværprofessionelle samarbejde. En semistruktureret interviewguide 
blev udarbejdet med henblik på at undersøge det tværprofessionelle samarbejde ud fra begrebet om 
relationel koordinering. Begrebet om relationel koordinering blev derfor anvendt til at udvikle en 
spørgeguide med den forventning, at dette vil bidrage til balancen mellem standardisering og flek-
sibilitet i interviewerne (23; 24). Hvert interview blev optaget elektronisk og noter blev taget lø-
bende under interviewet af de to interviewere. Interviewene havde ca. 60 minutters varighed og 
foregik i et lokale på hospitalet væk fra Hoftefrakturenheden. 
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Feltobservationer foregik i Hoftefrakturenheden næsten dagligt i løbet af interventionsperioden. De 
blev foretaget af 3 projektmedarbejdere fra Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed, som samlet var 
i afdelingen ca. 100 gange over en periode på fire måneder. Feltobservationerne blev brugt som 
redskab til løbende at evaluere interventionerne, så de kunne udvikles og tilpasses undervejs i sam-
arbejde med arbejdsgruppen og personalet. Noter fra feltobservationerne blev nedskrevet som felt-
noter i nær tilknytning til den pågældende feltobservation. 
 
Deltagere 
Deltagerne i de kvalitative interviews bestod af medarbejdere fra de forskellige faggrupper i Hof-
tefrakturenheden. Inklusionskriterier: sygeplejersker, SOSU-assistenter, fysioterapeuter, ergotera-
peuter, ortopædkirurgiske og medicinske læger, sekretærer, portører, diætister, farmaceuter og far-
makonomer, som repræsenterer den tværprofessionelle arbejdsgruppe på afdelingen, som har di-
rekte patientkontakt og samarbejder på afsnittet om patientforløbene. Eksklusionskriterier: Faggrup-
per som afdelingsledelsen, bioingeniører, radiografer og rengøringspersonale, som enten ikke har 
patient-relateret kontakt eller som i deres funktion i patientforløbet arbejder andre steder fra end på 
selve sengeafsnittet.  
 
Rekruttering  
En strategisk udvælgelsesstrategi blev anvendt for at udvælge deltagere. Ved strategisk udvælgelse 
lægges fokus på, hvilken målgruppe, der må deltage for at kunne samle nødvendige data (23). Del-
tagerne blev identificeret via sneboldmetoden, hvor der først etableres kontakt med lederne for hver 
faggruppe, og    derefter, via dem, med medarbejderne i hver enkelt faggruppe (23). 
 
Etik 
Projektet er udført i overensstemmelse med principperne i Helsinki Deklarationen (25). Projektet er 
anmeldt til datatilsynet ved journal nummer VD-2018-482. Forud for projektet er der givet tilladelse 
fra ledelserne til at indsamle data fra faggrupperne i Hoftefrakturenheden. For at beskytte de inklu-
derede medarbejderes identitet på bedst mulig vis vil vi ikke nævne de enkelte faggrupper i vores 
formidling med den begrundelse, at populationen er meget lille, og det kan således være svært at 
forholde sig anonymt. Faggrupperne vil derfor blive refereret til som ’faggruppe 1’, ’faggruppe 2’, 
’faggruppe 3’ etc.  Projektet benytter sig ikke af personfølsomme data.  
 
 
Resultat 
 
Analysen af de indledende kvalitative data afdækkede og genererede viden om, hvilke barrierer og 
udfordringer, der var i det tværprofessionelle samarbejde i Hoftefrakturenheden. Et område, der blev 
nævnt blandt alle faggrupper som en central tværprofessionel opgave, men som samtidig var udfor-
dret, var samarbejdet omkring patientens mobilisering og koordinering af denne opgave fra vagtens 
begyndelse. Derfor blev mobilisering den tværfaglige arbejdsopgave som interventionerne sigtede 
mod.  
 
Analysen viste, at eksistensen af mange funktionelle mål udfordrede samarbejdet omkring mobili-
sering med udefinerede roller og ansvar. Den viste også, hvordan funktionelle mål og den speciali-
serede viden, der knyttes hertil, fører til et behov for fysisk tilstedeværelse og formalisering af ar-
bejdsgange i samarbejdet (21). Analysen understøttede derfor behovet for at dele viden samt etab-
leringen af fælles mål, hvilket ifølge begrebet om relationel koordinering kan styrkes gennem hyp-
pig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation. Dette blev derfor fokus for interventio-
nerne.   
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Med udgangspunkt i resultater fra den kvalitative analyse, drøftelser i arbejdsgruppen og med de 
tværprofessionelle ledelser, blev interventionerne udvalgt til at omhandle det tværprofessionelle 
samarbejde om morgenen med fokus på planlægning og organisering af patientens mobilisering. 
Indholdet i interventionerne er derfor afgrænset til arbejdsgange i tidsrummet fra personalet møder 
kl. 7.30 og frem til kl. 9 inklusive afsnittets tværprofessionelle samling kl. 9. 
 
Post-operativt er mobilisering et centralt element i det accelererede hoftefrakturforløb for at redu-
cere længden af hospitalsophold, genindlæggelser, dødelighed og komplikationer (9, 10, 13), som 
fejlsynkning, og blodpropper samt for at fremme betingelser for indtagelse af mad og medicin. Mo-
bilisering defineres som at få patienter ud af sengen, herunder at sidde i en stol, på toilettet og op at 
stå (26). Nogle definitioner omfatter bevægelse i sengen til en siddende stilling (27). I dette projekt 
definerede vi mobilisering som både at få patienter ud af sengen og op til en oprejst stilling i sengen. 
Det fælles mål, der blev defineret, var derfor: at alle patienter, der kan, skal mobiliseres til siddende 
stilling inden indtagelse af morgenmad og medicin.   
 
Den første del af interventionen omhandler faggruppernes arbejdsgange om morgenen frem til sam-
ling kl. 9. Her blev et værktøj udviklet, i form af en ’morgenplanlægningstavle’ (Figur 2) med ko-
lonner for farmakonom, portør, fysio- og ergoterapeuterne. Formålet var at fremme problemløsende 
kommunikation ved at prioritere og tydeliggøre arbejdsopgaver og ansvarsområder gennem en tria-
gering af patientens behov for hjælp og støtte til mobilisering (rød, gul og grøn magnet). En priori-
tering af patienterne markeres tværprofessionelt, så fysioterapeuten eksempelvis kan vægte at træne 
patienter, der allerede er smertedækket, og farmakonomen kan starte med at uddele medicin til pati-
enter, der har størst behov.  
 
Der er udviklet en guide til Planlægningstavlen, som beskriver hver faggruppes arbejdsgange om 
morgenen frem til samlingen kl. 9 for herved at målrette arbejdsopgaverne og fordele arbejdstyngden 
faggrupperne imellem (Figur 3). En del af denne intervention omhandler også tidligere mødetid for 
fysio- og ergoterapeuterne i afsnittet (08.15) og en fast portørressource i tidsrummet 08.00-09.00 om 
morgenen.  
 
Den anden del af interventionen handler om den tværprofessionelle kl. 9-samling med det formål at 
fremme elementerne: hyppig, rettidig og præcis kommunikation. Der blev udviklet en tværprofessi-
onel guide til gennemførsel af denne samling. Guiden beskriver samlingens formål, tidsramme, ind-
hold, tovholderens funktion og samlingens rammer (Figur 4).   
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet en plan over de tværprofessionelle arbejdsopgaver, omfang og for-
deling af de enkelte faggruppers arbejdsopgaver samt forslag til indhold i 9-samlingen, som efterføl-
gende er opsamlet og struktureret af projektmedarbejderne fra forskningsenheden. Der er udarbejdet 
pixibøger, målrettet den enkelte faggruppe, som beskriver monofaglige opgaver og ansvar i inter-
ventionen. 
 
Feltobservationerne, som blev brugt til løbende justering af interventionerne, var rettet mod det tvær-
professionelle samarbejde omkring tavlen, i forhold til patientens mobilisering og ved 9-samlingen. 
I forbindelse med observationerne, blev det også registreret på et skema, hvor mange patienter, der 
dagligt var mobiliseret til siddende enten i stol eller på sengekanten inden kl. 9. Registreringen havde 
til formål at registrere og visualisere, hvor mange patienter, der var indenfor mobiliseringsmålgrup-
pen (hvem var for dårlige, hvem var ude af afdelingen), men primært for at følge om der var frem-
skridt i antallet af mobiliserede over tid.  
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Figur 2. Tavle for planlægning af det tværprofessionelle samarbejde om morgenen 

 
 
Figur 3. Guide til planlægningstavlen 

Guide til planlægningstavle for morgenen 07.30-09.00 

Formål 

At skabe overblik over hvor de enkelte faggrupper kan påbegynde deres arbejde, 
så samarbejdet om patientens mobilisering koordineres på bedste måde om mor-
genen. 

Ansvar for  
opdatering af 
tavlen 

Kl. 7.30: Plejegruppen opdaterer ’tyngde-vurdering’ af patienterne ved behov 
(magneter) og sætter kryds for farmakonom og portør ved behov. 
Efter kl. 9 samling: Tovholder renser morgentavlen for krydser og dato (undtaget 
ergo-tider!) 
Ved dagvagtens afslutning: Fysio- og ergoterapeuter opdaterer til næste dag. 
Husk at ændre dato! 

Vurdering af  
mobilitet 

Markér med rød magnet, når det vurderes, at patienten kræver 2 per- soner til 
mobilisering. 
Markér med gul magnet, når det vurderes, at patienten kræver 1 person til mobili-
sering. 
Markér med grøn magnet, når det vurderes, at patienten kan mobilise- res med let 
støtte/er selvhjulpen. 

Tildeling af  
patienter 

Portør: Sæt kryds ved portør ud for patienter, hvor der er vurderet størst behov 
for portørhjælp. 
Farmakonom: Sæt kryds ved farmakonom ud for patienter, der har størst behov 
for medi cin. 
Fysioterapeut: Sætter selv kryds ud for egne patienter dagen før. Ergoterapeut: 
skriver selv tidspunkt for ADL vurdering af patienter dagen før (sletter også selv!). 
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Figur 4. Guide til 9-samlingen 

En ændring i afsnittets organisering er en kæmpe forandring, der stiller store krav til både ledere og 
personale, og det kræver et stort forarbejde og fastholdelse, hvis en implementering skal lykkedes.  
I den indledende evaluering af interventionen var faggruppernes feedback, at der overordnet blev 
samarbejdet bedre om patienten om morgenen, men at der var nogle udfordringer med at få kommu-
nikeret om de nye arbejdsgange og få engageret alle til at deltage i dem. Dette ændrede sig undervejs, 
da en øget bevidstgørelse af projektets fremgang (antal mobiliserede) og formål blandt personalet 
havde en positiv effekt på indførsel og fastholdelse af praksisændringerne.  
 
Medarbejderne oplevede, at interventionerne skabte nye kommunikationsveje mellem faggrupper, og 
der var færre diskussioner om, hvem der har hvilke arbejdsopgaver. Herudover oplevede de større 
respekt og kendskab til hinandens arbejdsgange, fx sagde de: ”man lytter mere til hinanden”, ”Man 
står tættere på hinanden som faggruppe” og ”man etablerer nye bekendtskaber”. De oplevede større 
grad af arbejdsglidning mellem faggrupperne og nedbrudte faggruppegrænser og større konsensus 
om at få patienten op. Evalueringerne viser således, at interventionerne har skærpet det fælles mål; 
øget mobilisering via øget vidensdeling og tydeliggørelse af ansvarsområder omkring løsningen af 
den tværprofessionelle opgave, samt styrkede tværprofessionelle relationer gennem gensidig respekt. 
 
Evalueringen viser hermed, at den relationelle koordinering og det tværprofessionelle samarbejde er 
forbedret efter interventionsperioden. Hvis man korrigerer for antal fremmødte medarbejdere, viser 
registreringerne en øget grad af mobilisering i perioden. Herudover er der ligeledes data, der tyder 



 

 
93 

på, at når flere patienter bliver mobiliseret før indtagelse af mad og væske fører til færre tilfælde af 
dysfagi, hvilket igen vil betyde et fald i komplikationer og bedre patientforløb.  
 
Undersøgelsen demonstrerer derfor værdien af at fokusere på samarbejdet inden for det tværprofessionelle 
team ved at anvende en relationel koordinationstilgang. At afklare, hvor sundhedsprofessionelle har et fælles 
mål, kan øge interaktionen og brugen af de tilgængelige ressourcer og dermed mobilisering af patienterne. 
 
 
Diskussion 
 
Evalueringen viser, at det tværprofessionelle samarbejde omkring mobilisering er forbedret, men pro-
jektet viser også, at det er nødvendigt med et bredere fokus end på relationer og kommunikation alene, 
når man forsøger at optimere graden af tværprofessionelt samarbejde. I artiklen It’s all about pre-
sence: Health professionals’ experience of interprofessional collaboration when mobilizing patients 
with hipfractures, beskriver vi, hvordan hospitalet som arbejdsplads er præget af logikker om pro-
duktion, som skaber en praksis styret af kvalitets- og effektivitetsmål. Disse mål løses ved at splitte 
patientforløbet i funktionelle mål og specialiseret viden og rumlig opdeling af faggrupper, der skal 
løse de specialiserede opgaver. Den praksis er samtidig med til at producere logikken om tilhørsfor-
hold, hvor personalet inddeles i dem, som har ansvar for hele patientforløbet og kun er tilknyttet 
sengeafsnittet, og dem som mere betegnes som konsulenter, der går til og fra afsnittet. Denne orga-
nisering og logik skaber retfærdighedsskalaer, der installerer magtforhold, som er nødvendige at an-
erkende, når man indgår i tværprofessionelt samarbejde eller forsøger at optimere det. Et isoleret 
fokus på relationer og kommunikation, som foreslået med begrebet om relationel koordinering, kan 
derfor ikke alene løse alle udfordringer med det tværprofessionelle samarbejde, men skal understøttes 
strukturelt bl.a. gennem fokus på organiseringen af faggrupperne også relateret til de fysiske rammer, 
altså konteksten.  
 

Konklusion 

Projektet har bidraget til en mere grundlæggende forståelse af udfordringer og barrierer for det tvær-
professionelle samarbejde. Projektet genererer viden om, hvordan accelererede operationsforløb kan 
koordineres og planlægges mellem faggrupper i nutidens sundhedsvæsen, som er styret af tidspres, 
begrænsede ressourcer og øgede krav om tværprofessionelt samarbejde. Vi vurderer, at den viden kan 
være værdifuld for andre, der ligeledes arbejder tværprofessionelt efter fastsatte behandlingsregimer 
i sundhedsvæsenet. Samtidig medvirker projektet til, at personalet kan arbejde optimeret i henhold til 
det accelererede patientforløbskoncept, og dermed anvende deres faglige kompetencer til at forbedre 
patientforløbene. 

  
Guides og planlægningstavle er værktøjer til at planlægge og strukturere samarbejde og kommunika-
tion i en hverdag, der er præget af tidspres, uforudsigelighed og gensidig afhængighed imellem for-
skellige faggrupper. Værktøjerne understøtter fokus på det fælles mål og delt viden omkring mobili-
seringsopgaven gennem tværfaglig koordinering og ansvar omkring mobilisering af den enkelte pa-
tient. 
 
At opbygge positive relationer, lære hinanden at kende og have en problemløsende kommunikation 
er essentielt for arbejdsmiljøet i arbejdsfællesskaber med stor gensidig afhængighed som i et hospi-
talsafsnit med et højt tempo, og hvor problemstillinger skal løses hurtigt og tværprofessionelt. Men 
projektet peger også på, at et fokus udelukkende på medarbejdernes kommunikation og relationer, 
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som relationel koordinering bygger på, flytter fokus væk fra de stukrurer og rammer, som også er 
med til at skabe præmisserne for deres arbejde og samarbejde, og dermed bliver problemet udeluk-
kende de sundhedsprofessionelles og ansvaret lægges alene over på medarbejderne og deres evne til 
at kommunikere og deres relationelle kompetencer.  
 
Derfor konkluderer vi, at relationel koordinering er et virksomt begreb at arbejde med i forsøget på 
at forbedre det tværprofessionelle samarbejde, men fokus på de strukturelle rammer og de magt-
strukturer, de kan være med til at producere og fastholde, er vigtige at have for øje. 
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Vi takker personalet på afsnittet, som har deltaget og bidraget til processen med stort engagement, 
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Abstract 
 
Baggrund. Patientforløbsbeskrivelsen for hoftenære frakturer har været kendt i mere end 15 år, men 
sygeplejen omkring tidlig mobilisering, som er den intervention, der forekommer at have størst ind-
virkning på 30 dagsdødeligheden, synes ikke ændret. Samtidig lever afdelingen ikke op til gældende 
standard for tidlig mobilisering af patienter med hoftenær fraktur, som er defineret ved, at   90 % af 
patienterne mobiliseres til fuld vægtbæring eller liftes til stol senest 24 timer efter start på operationen. 
Der er således behov for at udarbejde en implementeringsplan, der skal medvirke til, at patienter med 
hoftebrud efterlever nationale retningslinjer omkring postoperativ mobilisering.  
Formål. At undersøge hvorvidt en udarbejdet implementeringsplan kan forbedre opfyldelsen af in-
dikatoren for tidlig mobilisering.  
Metode. Med baggrund i Rogers implementeringsteori og interaktionel læring, blev der udarbejdet 
en implementerings plan. Denne består af 5 stadier: Vidensstadiet, overbevisningsstadiet, beslut-
ningsstadiet, implementeringsstadiet, bekræftelsesstadiet. Samtidig blev opfyldelsesgraden af indika-
toren for tidlig mobilisering fulgt fra 2016 til 2020 gennem årsresultater fra den kliniske kvalitetsda-
tabase. 
Resultat. Efter start af implementeringsplanen steg andelen af patienter, der blev tidlig mobiliseret 
fra 86 til 93 %. Herefter kom der et fald i opfyldelsesgraden til 87.8%, hvilket gav anledning til igen 
at øge fokus på området, hvorefter der så kunne ses en stigning i andelen af tidlig mobiliserede pati-
enter til 89.8%. 
Konklusion. En struktureret implementering plan kan forbedre opfyldelsesgraden af tidlig mobilise-
ring af patienter med hoftenær fraktur. Det er dog behov for et kontinuerligt fokus på mobilisering 
for at sikre den høje opfyldelsesgrad, hvor det er sygeplejen og mulighed for at udføre den, der bliver 
gjort til fokus i implementeringsprocessen. 
 
 
Baggrund 
 
På ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Hjørring har vi valgt at arbejde med ét 
implementerings tiltag omkring tidlig mobilisering af patienter med hoftenær fraktur.Forekomsten af 
hoftenære frakturer stiger eksponentielt med alderen, hvilket blandt andet skyldes afkalkning af de 
store rørknogler og en øget faldtendens (1). Befolkningen som helhed bliver ældre, hvorfor antallet 
af hoftenære frakturer forventes at stige med 23% indtil 2040 i Europa (2). Følgerne efter en hoftenær 
fraktur kan være nedsat funktions- og aktivitetsniveau, forringet livskvalitet og øget mortalitet, hvor 
det for samfundet resulterer i øgede omkostninger (3). 
  
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er en klinisk kvalitetsdatabase etableret i 
2003 med henblik på at dokumentere og forbedre kvaliteten af behandling, pleje og rehabilitering 
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under indlæggelse. Registeret omfatter data ud fra syv procesindikatorer til patienter med hoftebrud 
på 65 år eller derover og afspejler anbefalinger fra den tværfaglige nationale kliniske retningslinje for 
behandling, pleje og rehabilitering af patienter med hoftenær fraktur (4). 
 
Nationalt blev der i 2016 indlagt 6700 patienter med hoftenær fraktur (4). I Region Nordjylland blev 
der i 2016 indlagt 813 patienter med hoftenær fraktur, fordelt på fire ortopædkirurgiske afsnit. Pleje 
og behandling til patienter med hoftenær fraktur udføres på basis af samme patientforløbsbeskrivelse 
i hele regionen. Den bygger på evidensen bag procesindikatorerne fra Dansk Tværfagligt Register for 
Hoftenære Lårbensbrud (4). Nye anbefalinger og udfordringer indarbejdes fortløbende i patientforlø-
bet, så patienterne sikres en evidensbaseret behandling, pleje og rehabilitering. Udfordringen er, at 
målopfyldelsen for tidlig mobilisering ikke er opfyldt. Den lå i 2014 og 2015 på henholdsvis 37 og 
67 %, hvor målet er, at mindst 90% af patienterne er mobiliseret indenfor 24 timer efter påbegyndt 
operation. 
 
I patientforløbet for patienter med hoftenær fraktur defineres tidlig mobilisering som: op at stå med 
fuld vægtbæring eller liftes til stol senest 24 timer efter start af operationen. Sygeplejen omkring tidlig 
mobilisering er således at hjælpe patienten til at komme op at stå med fuld vægtbæring eller liftes til 
stol senest 24 timer efter operation. Denne sygeplejeintervention kan fremme kredsløbet, appetitten, 
peristaltikken og muskulaturen samt mindske risiko for tromboser, pneumoni og tryksår (5). De po-
sitive effekter af fysiske aktiviteter er velbeskrevne: fysisk og mental sundhed, vægtkontrol, forbedret 
balance, fleksibilitet, styrke, angstreduktion og beskyttelse mod dårligt helbred (2). Den fysisk akti-
vitet bidrager også til selvstændighed i hverdagen og forhindrer fald. At være mobil og i stand til at 
forestå egen pleje samt minimere frygten for at falde er vigtigt for patienterne. Et centralt mål med 
plejeomsorg efter skrøbelighedsfraktur er derfor at maksimere mobiliteten (3). 
 
Tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 2016 viste, at 42 % af patienter på 
landsplan blev mobiliseret inden for 24 timer, og ingen regioner opfyldte standarden på 90 %.  
På baggrund af afsnittets manglende opfyldelse af indikatoren blev behovet for at re-implementere 
sygeplejen omkring tidlig mobilisering tydelig. Afdelingen har på trods af et længerevarende fokus 
på tidlig mobilisering et behov for at optimere implementeringsstrategien for sygeplejen omkring 
tidlig mobilisering. 
   
Forskning peger på manglende anvendelse/implementering af viden og evidens i klinisk praksis på 
trods af, at der foreligger kliniske retningslinjer. Bl.a. omtaler Abrahamson et al. dette i forbindelse 
med udøvelse af sygepleje. De beskriver endvidere mulige barrierer, der kan påvirke implemente-
ring af en klinisk retningslinje (6). Den rette facilitering af processen, når evidensbaseret viden skal 
implementeres, er essentiel for en vellykket implementering. Kristensen og Hounsgaard identifice-
rer metoder, der skaber de nødvendige forudsætninger for en øget anvendelse af forskningsbaseret 
viden i klinisk praksis (7). Forskning i implementeringsmetoder omtaler ligeledes områder, som 
hæmmer og fremmer implementeringen (8, 9). De fremmende faktorer er engageret ledelse, tydeligt 
formål, tid, undervisning, tovholder eller nøgleperson, som kan skabe refleksion og medvirke til at 
holde fokus.  Der vælges forskellige implementeringsstrategier, så det ikke er den samme strategi, 
der anvendes på alt evidensbaseret viden, da det er kontekst afhængig. De hæmmende faktorer kan 
være: forkert valg af implementeringsmetode, travlhed og manglende information eller ingen indivi-
duel inddragelse i processen. 
 
Der er således enighed om, at anvendelse af evidensbaseret viden i sygepleje og behandling kan for-
bedre patientforløbet for patienter med hoftefrakturer. Dette projekt havde fokus på tidlig mobilise-
ring, hvor formålet var at undersøge, hvorvidt en udarbejdet implementeringsplan kan forbedre op-
fyldelse af indikatorerne for tidlig mobilisering.  
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Metode 
 
Intervention 
Ud fra problemstillingen at koble viden til anvendt praksis og muligheden for interaktionel læring 
samt vigtigheden af, at sygeplejersken føler ejerskab til det nye, der skal læres i praksis, har vi valgt 
Rogers` diffusionsteori som implementeringsteori, da den inkluderer interaktionen mellem teori og 
praksis. 
 
I sin bog Diffusion of Innovation redegør Everett Rogers sociolog og professor i kommunikation for 
sin diffusionsteori omhandlende, hvordan en person eller gruppe trinvis tilegner sig nye innovationer 
(10). Diffusionsteori søger at beskrive adoptionsmønsteret, og hvorfor og hvordan en innovation bli-
ver succesfuld. Rogers pointe er, at man fokuserer på netværk, sociale systemer og kommunikatio-
nens betydning for spredning af innovationer. Teoriens sigte er at ved at dele information med hin-
anden, kan der opnås en fælles forståelse for innovationernes muligheder. En forudsætning er over-
ordnet engageret ledelse (10).  
 
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. 
 
The innovation – decision process  
1. Vidensstadiet. Personen bliver opmærksom på innovationens eksistens og får et grundlæggende 
kendskab til dens muligheder og funktion. 
2. Overbevisningsstadiet. Personen interesserer sig for innovationen og søger aktiv mere information 
om den, hvorved en positiv eller negativ opfattelse dannes. 
3. Beslutningsstadiet. I denne fase vurderer personen innovationens fordele og ulemper og tager be-
slutning om, hvorvidt den skal adopteres eller ej. 
4. Implementeringsstadiet. Her tages innovationen i brug af adoptanten. Der er stadig en vis form for 
usikkerhed omkring konsekvenserne ved innovationen. 
5. Bekræftelsesstadiet. Tilstanden af usikkerhed forsøges fjernet ved yderligere søgen efter viden om 
innovationen, og når det lykkes at fjerne usikkerheden, vil adoptanten fortsætte med at anvende den 
nye innovation og integrerer den som en del af praksis. 
     
De tre første stadier beskriver Rogers, som mentale tænknings- og beslutningsprocesser. Det er først 
i stadie fire, den praktiske anvendelse finder sted. Ifølge Rogers er der nogle bestemte egenskaber, 
som, hvis de er til stede i tiltaget og præsentationen, kan fremme adaptionsprocessen. Plejepersonalet 
skal kunne se fordele ved det nye sammenlignet med nuværende praksis. Tiltaget skal være foreneligt 
med den enkeltes værdier og behov, tiltaget skal være nemt at anvende, afprøve og give mening, og 
der skal være et hurtigt synligt resultat. 
 
Herefter afprøves tiltaget i praksis, og i denne fase vil plejepersonalet stadig have en vis form for 
usikkerhed omkring tiltaget, hvor yderligere viden om området kan reducere usikkerhed. I denne 
refleksions- og afprøvningsperiode kan plejepersonale skaffe overblik og kontrol ved at koble tidli-
gere arbejdsgange og erfaringer til den nye arbejdsgang. Hvis det lykkes at fjerne usikkerheden, bliver 
personalet bekræftet i, at beslutningen om at anvende det nye tiltag er acceptabel, og medarbejderen 
vil derfor fortsætte med at anvende den nye innovation og integrerer den som en del af praksis. 
Dette synes at være i god overensstemmelse med de fremmende og hæmmende processer, der kom 
frem ved litteraturgennemgangen, hvorfor denne metode vælges af gruppen. 
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Beskrivelse af indsats 
Der blev nedsat en projektgruppe med den afsnitsledende sygeplejerske, udviklingssygeplejersken, 
den daglige kliniske koordinator samt afsnitssekretæren. På et personalemøde, præsenterede udvik-
lingssygeplejersken ny viden om betydningen af tidlig mobilisering og sammenhængen med 30-dages 
overlevelse efter en hofteoperation. I den efterfølgende drøftelse var fokus på nuværende mobilise-
ringspraksis i afsnittet, og de afvigelser der er ift. anbefalingerne i forløbsprogrammet. Drøftelsen 
førte frem til følgende mulige årsager til manglende mobilisering til tiden: 

• For få plejepersonaler – de fleste gange skal der to personer til at mobilisere patienten første gang. 
• Manglende planlægning 
• Nedprioriteret opgave 
• Manglende viden omkring korrekt mobilisering 
• Manglende tværfaglighed - bange for at overtræde kompetenceområder – hvad gør plejepersonalet 

og hvad gør fysio - og ergoterapeuter (herefter terapeuter)  
• Plejepersonalet kan opleve at det er synd for patienten - det kan gøre ondt  
 

For at imødekomme personalets udsagn om manglende hænder ved mobiliseringen og for at sikre, at 
de rette kompetencer var til stede, afholdt projektgruppen et opfølgende møde, hvor følgende blev 
igangsat: 
 
• Der blev sat fokus på samarbejdet mellem plejepersonale og terapeuter, hvilket resulterede i æn-

drede arbejdsgange. Plejepersonalet gav udtryk for udfordringer med at nå mobilisering af ny-
opererede patienter specielt om morgenen. Derfor blev arbejdsgangen ændret så terapeuter og 
plejepersonale samarbejder om mobilisering af de to første patienter opereret for en hoftenær 
fraktur hver morgen. Aftalen blev ligeledes, at koordinerende sygeplejerske orienterer ergotera-
peuten hver morgen om antallet af mobiliseringspatienter, samt tjekker at tidlig mobilisering er 
korrekt dokumenteret i den elektroniske journal med henblik på RKKP-databasen. 

• Der blev oprettet kurser i forflytning, som er obligatoriske for alle plejepersonaler.  
• Faste punkter på morgenmøder blev at diskutere ny viden samt at italesætte sygeplejerskers hold-

ninger til ”at det er synd for patienten at blive tidlig mobiliseret”. Kari Martinsens begreb om svag 
paternalisme anvendes, så den viden plejepersonalet har omkring mobilisering med risiko og be-
handling kan anvendes i den kliniske beslutningstagen sammen med patienten (11). Hvorved det 
bliver sygeplejebaseret på viden og ikke plejepersonalets personlige oplevelser, der træder frem i 
den kliniske beslutning. 

 
 
Implementering 
Projektgruppen: Det nye tiltag omkring tidlig mobilisering blev præsenteret for personalet og tilpas-
set afsnittets arbejdsgange. Det var projektgruppen med den afsnitsledende sygeplejerske, udvik-
lingssygeplejersken, den daglige koordinerende sygeplejerske samt afsnitssekretæren, der havde an-
svaret for at følge implementeringsplanen.  
 
Rogers beskriver, at det er vigtigt for implementeringen, at ledelsen udpeger personer, der er an-
svarlige for udbredelsen, og påpeger, at udvælgelsen af personer til at sprede en innovation i en af-
deling, ofte er for tilfældig. Han 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 (11). 
 

• Afsnitslederen: følger med og viser interesse i projektet – deltager i møder -  og skriver infor-
mationsbreve - er meningsskabende (5). Lederen skal formidle, at den nye intervention er 
tænkt som en fælles opgave, hvor dialog, ideer til ændring og afprøvning er i fokus. Det er 
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vigtigt, for at få det frem, der passer ind i praksis, men også for at plejepersonalet føler sig 
medinddraget fra starten. 

• Daglig klinisk koordinator: giver hver morgen en kort orientering omkring det nye tiltag samt 
hvilke patienter, der skal tidlig mobiliseres. Det er her Rogers adaptionsproces er inddraget, 
for det er i de tre første faser, at plejepersonalets mentale tænknings- og beslutningsprocesser 
foregår. I videns-stadiet får plejepersonalet et grundlæggende kendskab til interventionens 
muligheder og funktion. Derefter søger plejepersonalet i overbevisningsstadiet aktiv mere in-
formation om tiltaget, hvorefter en positiv eller negativ opfattelse dannes.  

• Udviklingssygeplejersken: Sikre at tidlig mobilisering er korrekt dokumenteret, går i dialog 
med plejepersonalet, og evt. nye tiltag diskuteres. Hvordan gik mobiliseringen? Hvad var 
godt? Hvad kan gøres anderledes? Hvordan oplever de at patienten har det - er det bedre eller 
dårligere for patienten? 

• Afsnitssekretæren: registrerer data i RKKP-databasen samt udskriver datooversigt omkring 
tidlig mobilisering og 30 dags dødelighed hver måned. Disse fremvises af koordinerende sy-
geplejerske eller udviklingssygeplejersken ved morgenmøder samt tværfaglige møder for at 
fremme adaptionsprocessen med synlige resultater. 

 
Rogers adaptionsproces inddrages af hele projektgruppen. I de tre første faser af processen, foregår 
plejepersonalets mentale tænknings- og beslutningsprocesser. I videns stadiet får plejepersonalet et 
grundlæggende kendskab til interventionens muligheder og funktion. Derefter søger hun i overbevis-
ningsstadiet aktiv mere information om tiltaget, hvorefter en positiv eller negativ opfattelse dannes.  
 
Dataindsamling 
Opfyldelse af det datadrevne mål vil foregå ved at sammenholde resultater i den Nationale Kliniske 
Database for hoftenære frakturer (RKKP) med fokus på opfyldelse af indikatoren for tidlig mobilise-
ring. I perioden fra 2016 til 2020 blev patienter opereret for en hoftenær fraktur registreret gennem 
indberetning til den kliniske kvalitetsdatabase.  For hvert år beregnes der på, om standarderne (mål) 
ift. indikatorerne er opfyldt. Dette resultat samles på landsplan og udgives som en årsrapport. 
 
 
Resultat 
 
Efter start af implementeringsplanen steg andelen af patienter, der blev tidligt mobiliseret fra 86% til 
93%. Herefter kom der et fald i opfyldelsesgraden til 87,8%, hvilket gav anledning til igen at øge 
fokus på området, hvorefter der så kunne ses en stigning i andelen af tidligt mobiliserede patienter til 
89,8%. Fig. 1. 
 
Figur 1. Andel af patinter med hoftebud, som mobiliseres inden for 24 timer efter operation 
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Personalet har nu en praksis, hvor mobilisering af patienten opereret for en hoftenær fraktur er en 
naturlig del af plejen. Der er et velfungerende samarbejde med terapeuterne omkring den tidlige mo-
bilisering. En anden motivationsfaktor er, at den ledende sygeplejerske har fokus på mobilisering ved 
morgenmøder. Her bliver det ofte nævnt, hvor mange patienter, der er opereret for en hoftenær frak-
tur, hvor der er fokus på blandt andet mobilisering, som en prioriteret indsats. En del af stigningen i 
antal mobiliserede patienter kan måske også tilskrives, at personalet har erhvervet sig ny viden på 
området samt en tryghed ved selve mobiliseringen grundet undervisning.  
 
En tredje tydelig motivationsfaktor var den åbne faglige diskussion om mobilisering af patienterne, 
især hvis der har været komplikationer postoperativt. Der er stadig patienter, der ikke kan mobiliseres 
grundet deres tilstand, men ud fra den daglige gennemgang af journalerne er det nu tydeligt ud fra 
dokumentationen i sygeplejejournalen, at der er taget et fagligt skøn om fravalg af denne intervention. 
 
Implementeringsgruppen har efterfølgende spurgt personalet om deres oplevelser omkring projektet 
tidlig mobilisering. Her fremkommer det, at det, de oplever som vigtigst, er den viden, de har fået 
omkring betydningen af tidlig mobilisering for patienterne samt det, at mobilisering er et prioriteret 
område. Det forbedrede samarbejde med terapeuterne har haft stor betydning. De grafer, der blev 
præsenteret for dem, havde ikke den store betydning, det var mere den snak, der var omkring mobi-
lisering og eventuelle udfordringer, der havde betydning. De oplever, at målene for indikatoren er et 
redskab for ledelsen. Det, der giver mening for dem, er den sygepleje, der skal gives til patienterne.  
 
 
Diskussion 
 
Vi valgte Rogers model til implementering af et kvalitetstiltag i afsnittet. Det kan diskuteres om første 
delmål er opnået, da diffusion (hvordan en person eller gruppe trinvis tilegner sig nye innovationer) 
ikke synes målbart. Dog viser de nye tiltag, der er igangsat på afsnittet, og som er blevet en del af 
sygeplejen til patienter opereret for en hoftenær fraktur, at andelen af patienter, der blev mobiliseret, 
steg fra 86 til 93 %. Herefter kom der en nedgang fra 93 til 87,8%. Dette kan muligvis forklares ved, 
at der kom et år med rigtig mange på barselsorlov på afsnittet samt omstrukturering ved terapeuterne. 
Dette viser, at der skal være kontinuerlig fokus på området. Fremadrettet blev det derfor et af de 
områder, som alt nyt plejepersonale bliver præsenteres for i oplæringsperioden. Ydermere har imple-
menteringsgruppen nu kontinuerligt fokus på området, med afholdelse af tværfaglige møder hvor 
mobilisering er temaet. Dette fokus har igen øget andelen af mobiliseret indenfor de 24 timer fra 87,8 
til 89,8%. 
 
Derudover er afsnittet kommet med i projektet LKT (Lærings- og kvalitetsteam) (12). LKT er et 
nationalt forbedringsprojekt, hvor der er 3 indsatsområder: 
1. Optimering af modtagelse af patienten 
2. Optimering af patientens forløb under indlæggelse 
3. Anbefalinger til mobilisering og genoptræning efter udskrivelse. Dette betyder et yderligere fokus 
på patientgruppen i forhold til optimering af både modtagelse, og forløb under indlæggelse, samt 
anbefalinger til mobilisering og genoptræning efter udskrivelsen. 
 
 
Konklusion 
 
En struktureret implementering plan kan forbedre opfyldelsesgraden af tidlig mobilisering af patien-
ter med hoftenær fraktur. Det er dog behov for et kontinuerligt fokus på mobilisering for at sikre en 
høje opfyldelsesgrad, hvor det er sygeplejen og mulighed for at udføre den, der bliver gjort til fokus 
i implementeringsprocessen. 
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Tidlig mobilisering – en fokuseret indsat har sikret, at 95% af patien-
ter med hoftenær fraktur bliver mobiliseret indenfor 24 timer 

 
 
Dorte Dall-Hansen, Udviklings- og kvalitetskoordinator. Dorte.Dall-Hansen@rsyd.dk 
Heidi Grejsen, Oversygeplejerske 
 
Ortopædkirurgi, Kolding Lillebælt 
 
Abstract 
 
Baggrund. Tidlig mobilisering af patienter med hoftenær fraktur har sammenhæng med lavere risiko 
for genindlæggelse og død. Et tværfagligt og kontinuerligt fokus skal sikre, at patienterne bliver mo-
biliseret hurtigt efter operationen. Udvikling i andelen af patienter som mobiliseres inden for 24 timer 
følges via indikatoren ”Tidlig mobilisering” i Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbens-
brud. 
Formål. At undersøge om en fokuseret indsats med en forbedringsworkshoppen kunne sikre, at pa-
tienter med hoftenær fraktur blev mobiliseret inden for 16 timer efter operationens start uanset tids-
punkt for returnering til afdelingen, og at afdelingen opfylder standarden om, at mindst 90% af pati-
enter med hoftenær fraktur mobiliseres indenfor 24 timer. 
Metode. Som led i arbejdet med Lærings- og kvalitetsteam vedrørende ”Den +65-årige patient med 
hoftenært lårbensbrud” blev der gennemført en forbedringsworkshop bestående af tre faser: planlæg-
ning, workshop og fastholdelse. Planlægning bestod af dataindsamling til beskrivelse af eksisterende 
arbejdsgange og problemer. I løbet af workshoppen blev fire ændringer i arbejdsgange implementeret. 
Perioden ”fastholdelse” var en måned med indsatser til implementering og to planlagte møder, hvor 
de løbende resultater blev præsenteret. For at undersøge, om de ændrede arbejdsgange førte til for-
bedringer for patienterne blev andelen af patienter, der blev mobiliseret inden for 16 timer efter ope-
rations start målt kontinuerligt.  
Resultat Siden august 2020 er alle patienter (hvor mobilisering ikke er kontraindiceret), der kommer 
retur i sengeafsnittet før 18.00, blevet mobiliseret inden for 16 timer. Siden midt januar 2021 er kun 
fire patienter, der kom retur i sengeafsnittet efter 18.00, mobiliseret senere end 16 timer efter opera-
tionens start. Andelen af patienter, som mobiliseres inden for 24 timer, var ifølge Dansk Tværfagligt 
Register for Hoftenære Lårbensbrud på mere end 95%. 
Konklusion Projektet viste, at en fokuseret tværfaglig indsats kan skabe en kultur, hvor fysioterapeu-
ter og sygeplejersker i fællesskab sikrer, at en større andel af patienter med hoftenær fraktur mobili-
seres inden for 24 timer. 
 
 
Baggrund 
 
Tidlig mobilisering af patienter med hoftenær fraktur har sammenhæng med lavere risiko for genind-
læggelse og død. Derfor har Ortopædkirurgi Kolding i mange år arbejdet målrettet med tidlig mobi-
lisering af patienter + 65 år med hoftenær fraktur. Udviklingen i arbejdet følges via indikatoren ”Tid-
lig mobilisering” i Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud (DTRHL). Her defineres 
tidlig mobilisering som mobilisering inden for 24 timer efter operationen, hvor patienten enten selv-
stændigt eller assisteret er ude af sengen til siddende stilling, stående stilling eller gang afhængigt af 
patientens almene tilstand. Ved ude af sengen til siddende stilling forstås mobilisering til stol. Mobi-
lisering til siddende stilling på sengekanten er således ikke tilstrækkeligt (1). Tiden beregnes fra start 
på anæstesi (2). Målet gennem flere år har standarden været, at 90 % af patienterne skal mobiliseres 
inden for 24 timer efter operationens start. Det er et mål, vi har levet op til, idet vi i 2016, 2017 og 
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2018 mobiliserede henholdsvis 92, 90 og 92% af patienterne inden for 24 timer (3). Men i løbet af 
efteråret 2019 oplevede vi en faldende tendens til 84,9%. 
 
En undersøgelse af data fra DTRHL i perioden fra 1.3.2010 til 31.11.2013 viste, at tidlig mobilisering 
var den enkelte faktor, der havde den stærkeste sammenhæng med reduceret 30-dages dødelighed og 
flere genindlæggelse inden for 30 dage (4). Som en del af det nationale kvalitetsprogram blev der i 
perioden april 2018 til november 2020 gennemført et Lærings- og kvalitetsteam (LKT) vedrørende 
”Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud”. Projektet blev gennemført nationalt og med lo-
kale forbedringsteams på de enkelte sygehuse. 
 
Det lokale LKT bestod af repræsentanter fra alle de afdelinger og faggrupper, som patienten med 
hoftenært brud mødte på sin vej gennem systemet herunder afsnitsleder for plejen og afsnitsleder 
for fysioterapien. Dette team havde fokus på, om patienterne var immobiliseret så kort tid som mu-
ligt. LKT-teamet var derfor et oplagt forum for samarbejde om forbedring, og vi udfordrede ambiti-
øst os selv: Godt nok lever vi op til målet om, at 75 % af patienterne er mobiliseret inden for 24 ti-
mer, men for patienternes skyld vil prøve at gøre det bedre. 
 
På Sygehus Lillebælt arbejder vi blandt andet med forbedringer ud fra Den Syddanske Forbedrings-
model og afholder forbedringsworkshops. Et grundlæggende element i disse er det tværfaglige sam-
arbejde, og vi antog, at et tværfagligt samarbejde var nødvendigt for at øge andelen af patienter, der 
blev tidligt mobiliseret. Derfor besluttede vi at gennemføre en forbedringsworkshop i december 
2019 som et samarbejde mellem Ortopædkirurgi og Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus. 
 
 
Formål 
 
At undersøge om en fokuseret indsats med en forbedringsworkshoppen kunne sikre, at patienter med 
hoftenær fraktur blev mobiliseret inden for 16 timer efter operationens start uanset tidspunkt for re-
turnering til afdelingen, og at afdelingen opfylder standarden om, at mindst 90% af patienter med 
hoftenær fraktur mobiliseres inden for 24 timer. 
 
 
Metode 
 
Projektet blev gennemført som en forbedringsworkshop med deltagelse af Ortopædkirurgi og Fysio- 
og Ergoterapi, Kolding Sygehus. En forbedringsworkshop tager altid udgangspunkt i at fremme det, 
der skaber værdi for patienten. 
 
Der var mange deltagere involveret i afholdelse af workshoppen. Der var tilknyttet to forbedrings-
konsulenter, der - som henholdsvis Workshopleder og Teamleder - var ansvarlige for gennemførelsen 
af workshoppen. Afdelingsledelsen deltog som sponsorer, og afsnitslederne fra fysioterapien og or-
togeriatrisk afsnit (det afsnit, hvor patienter med hoftenært brud er indlagt) deltog som procesejere. 
Selve teamet bestod af sygeplejersker, fysioterapeuter, kvalitetskoordinator og udviklingskonsulent 
fra de to afsnit. Til teamet var også knyttet to ”outside eyes”. Det var personer, der ikke var ansat i de 
to afdelinger, der gennemførte workshoppen, men som på forskellig vis havde kendskab til patient-
gruppen og patientforløbet. Deltagere, roller og opgaver er beskrevet nærmere i Figur 1. 
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Figur 1. Deltagere, roller og opgaver i forbindelse med afholdelse af workshop 

ROLLER TITEL OPGAVE 
WORKSHOPLEDER  Konsulent fra forbedringsteamet Ansvarlig for afvikling af work-

shop 
TEAMLEDER  Konsulent fra forbedringsteamet Ansvarlig for dataindsamling før 

workshoppen 
SPONSOR Afdelingsleder Ortopædkirurgi 

Afdelingsleder Fysio- og Ergote-
rapi 

Fjerner forhindringer og støtter 
teamet 

PROCESEJER Afsnitsleder ortogeriatrisk afsnit 
Afsnitsleder fysioterapien 

Ansvarlig for tid til teammedlem-
mer og implementering 

OUTSIDE EYES Konsulent fra kvalitetsafdelingen 
 
Sygeplejerske, ph.d. og post.doc. 
fra Ortopædkirurgisk afdeling 
OUH 

Kendskab til patientgruppe og 
patientforløb, men ikke involve-
res i afdelingens processer 

TEAMDELTAGERE  2 sygeplejersker 
2 fysioterapeuter 
1 kvalitetskoordinator (ortopæd-
kirurgi) 
1 udviklingskonsulent (fysiote-
rapi) 

Repræsenterer afsnit og fag-
gruppe 
Skal være udøvere og testperso-
ner 

RÅDGIVERE Traumelæge med tilknytning til 
ortogeriatrisk afsnit 
Overlæge ansvarlig for ortogeri-
atrisk afsnit 
Geriater med tilknytning til orto-
geriatrisk afsnit 
Overlæge med tilknytning til or-
togeriatrisk afsnit 
Fysioterapeut 

Støtter teamet med speciel ek-
spertise 

 

I det følgende beskrives arbejdet i de tre faser: planlægning, workshop og fastholdelse. Faserne, og 
de tilhørende hovedopgaver, aktiviteter, tidspunkt for fasen og deltagere i faserne er beskrevet i Figur 
2. 
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Figur 1 Aktiviteter der gennemføres, hvem der deltager i dem og på hvilket tidspunkt i de tre faser planlæg-
ning, workshop og fastholdelse afvikles. 

Fase Hvad er hovedopgaven? Aktivitet  Tidspunkt Hvem deltager? 

Pl
an

læ
gn

in
g 

Identificere forbedringsmu-
ligheder ved dataindsam-
ling og fastlægge mål 
Udpege 5-8 klinikere til 
workshop 
Forberede afdelingen 

Præmøder September- 
oktober 2019 

Workshopleder 
Teamleder 

Dataindsam-
ling 

November- 
december 2019 

Workshopleder 
Teamleder 

Planlæg-
ningsmøder 

November- 
december 2019 

Workshopleder 
Teamleder 
Sponsor 
Procesejer 

W
or

ks
ho

p 

Undervisning 
Idegenerere  
Afprøve ideer 
Præsentere løsninger for 
klinikere på dag 5 

Workshop 9.-13. december 
2019 

Workshopleder 
Teamleder 
Teamdeltager 
Outsideeye 
Procesejer møder 
dagligt til rapporte-
ring  
Rådgivere møder ved 
behov 

Fa
st

ho
ld

el
se

  Implemente-
ring 

Januar- 
februar 2020 

 

 

30-dages re-
port-out* 

21. februar 
2020 

 

 

60-dages re-
port-out 

26. juni 2020 
 

 

90-dages re-
port-out 

 

*Report-out er et kort møde, hvor klinikere og relevante ledelser inviteres til at høre om fremgangen i for-
bedringerne.  Der gennemføres en formel rapportering, hvor både kvalitative og kvantitative data fremlæg-
ges. 

 
Planlægning 
 
Kortlægning 
Workshoplederen og temalederen identificerede hvilke afdelingsledere, der skulle være sponsorer og 
planlagde den videre forberedelse samme med disse. Dette bestod i at sætte Procesejerne ind i deres 
opgaver med at frigøre personale til workshop mm. Sponsorerne gik en Ledelsesrunde i sengeafsnittet 
for at se, hvordan arbejdet med mobilisering blev udført og talte med personale om deres oplevelser 
med dette. 
 
For at indkredse mulige problemområder samlede Workshopleder og Teamleder data ind om arbejds-
gangene i afdelingen for at: 

• kortlægge værdistrømme (fx hvordan så patientforløbet ud) 
• kortlægge flowet (fx i arbejdsgange eller flow af informationer)  
• observere og notere den tid, der blev brugt i den udvalgte proces 
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Værdistrøm 
En værdistrøm er en beskrivelse af forløbet, som det ser ud fra patientens side.  
På baggrund af disse observationer beskrev Teamlederen værdistrømmen for patienten i to trin:  

• patienten vækkes 
• patienten mobiliseres.  

 
Værdistrømmen er bebeskrevet i Figur 3. Øverst i de to tekstbokse beskrives hvilke aktiviteter, der 
er indeholdt i de to trin. Nedenunder angives tidsforbruget for hvert trin. Tidsforbruges er angivet 
som medianen af alle målinger. Patienten vækkes 13 min. og 50 sekunder, mobilisering 16 min. 
Mellem de to trin forløber 35 min. og 50 sekunder, som er den tid patienten venter. 

Figur 2. Værdistrømmen og tidsangivelse for mobiliseringsforløbet beskrevet i to trin: patienten vækkes og 
patienten mobiliseres. Tiderne er medianen af alle målinger.  

 
Teamlederen fulgte to forskellige fysioterapeuter og sygeplejersker under formiddagens mobilisering 
af patienterne og indførte deres rute på et kort over lokaliteten. Dette for at få et overblik over, hvor-
dan de bevægede sig i afdelingen og for at give ideer til hvilke ændringer i indretning, det var hen-
sigtsmæssigt at indføre. 
 
Tidsobservationer 
Teamleder fulgte to forskellige fysioterapeuter og sygeplejersker under formiddagens mobilisering 
af patienterne. Undervejs noterede hun i et skema, hvad klinikerne foretog sig og hvor lang tid, det 
tog. Samtidigt noterede Teamlederen, hvis der opstod forskellige former for spild (f.eks. ventetid, gå 
for at hente, fejl, transport, information, der ikke blev brugt). De observerede former for spild blev 
samlet i ”problemskyer”, som igen blev samlet i to temaer:  

• Prioritering af patienter 
• Udfordringer med koordinering. Se Figur 4. 
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Figur 3. Problemerne og de spildtyper fordelt på de to temaer ”Prioritering af patienter” og ”Udfordringer 
med koordinering” 

TEMA PROBLEM SPILDTYPE  

PRIORITERING AF 
PATIENTER 

Førstegangsmobilisering foregår nogle gange med fys an-
dre gange uden 

Ventetid 

Patienten mobiliseres ikke tidligt om morgenen, da syge-
plejersken venter på terapeuten kommer (1. gangs mobilise-
ring)  

Fejl 

Patienten bliver ikke mobiliseret: uklart om patienten ikke 
vil, fordi det ikke prioriteres eller det er kontraindiceret 

Fejl 

God ide at skadevagten tager en førstegangsmobilisering 
om eftermiddagen 

 

UDFORDRINGER 
MED KOORDINE-
RING 

Personale afbryder arbejde, da kollega ringer for at få koor-
dineret, hvornår terapeut og plejepersonale sammen kan 
førstegangsmobilisere patienten? 

Fejl 

Terapeuten laver en prioriteret rækkefølge, men må lave 
den om fordi, det ikke passer ind i plejen/andre aktiviteter  

Informations-
spild  

Patienten venter mere end 2 timer på pleje pga. manglende 
koordinering – bl.a. mellem studerende, sygeplejerske og 
terapeut 

Ventetid 

 

” Prioritering af patienter” handlede om, at personalet havde forskellig forståelse af, hvornår det var 
kontraindiceret, at patienten skulle mobiliseres. Samtidigt var der variation i, hvad der styrede, 
hvornår patienten blev mobiliseret: Var det styret af ”inden for 24 timer”-reglen?  Skulle sygeplejer-
sken vente på fysioterapeuten til mobilisering? Blev patienterne mobiliseret/trænet efter systemets 
eller patienternes behov? 
 
”Udfordringer med koordinering” drejede sig om, at der var en usikker prioritering af hvilke patien-
ter, der skulle modtage pleje, mobilisering og træning i hvilken rækkefølge. Der foregik en del dob-
beltarbejde, idet prioriteringerne først skete monofagligt, senere tværfagligt i samarbejde mellem 
fysioterapeuter og sygplejersker, og patienterne blev ikke prioriteret ens af de forskellige medarbej-
dere.  
 
Workshop 
 
Formål med workshoppen 
Formålet med selve workshoppen var at skabe samarbejde og fælles forståelse af opgaven: at patienter 
med hoftenær fraktur skulle mobiliseres inden for 16 timer efter operationens start uanset dag på ugen 
og tidspunkt på døgnet. 
 
Deltagere i workshoppen 
Workshoppen blev afviklet over 5 dage 9.-13. december 2019. Workshopleder, Teamleder, teammed-
lemmer og ”outside eyes” deltog i hele workshoppen. Sponsorerne blev kontaktet, hvis der var behov 
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for afklaring i forhold til løsningsforslag. Procesejere mødte ind hver dag og blev orienteret om ar-
bejdet i workshoppen. Da workshoppen var klar med de første forslag til ændrede arbejdsgange, blev 
de præsenteret for Rådgiverne, som kom med feedback og deres forslag.  Se Figur 1. 
 
Program for workshoppen 
Programmet for ugen indeholdt følgende elementer: 

• Undervisning i forbedringsmetoder 
• ”Gemba Walk”: Tur på Ortopædkirurgisk afdeling med ”nye briller”, hvor nogle af me-

toderne kom i anvendelse 
• Gennemgå værdistrømmen (Figur 3) og problemer i nuværende praksis (Figur 4) og 

drøfte den nuværende praksis  
• Idégenerering 
• Prioritere hvilke ideer, der skulle testes 
• Teste ideerne med kolleger i afdelingen. Prøve, tilpasse og vælge tiltag til forbedring ud 

fra metoden ”Plan-Do-Study-Act” 
• Udarbejde standarder for de nye tiltag til forbedring 
• Planlægge implementering af tiltagene 

 
Tiltag til forbedring 
Workshoppen arbejdede i to grupper med forslag til forbedring, som skulle implementeres i afdelin-
gen.  
 
Der blev udarbejdet fire standardarder for mobilisering af patienten inden for 24 timer: 

1. Navn, billede og telefonnummer på ansvarlig sygeplejerske og fysioterapeut bliver placeret 
på oversigtstavlen senest, når man er færdig med at læse om patienten 

2. Skadestueterapeuten (dækker hele sygehuset og har vagt til kl. 18.00) træner ALLE nyopere-
rede patienter med hoftenær fraktur. 

3. Der udarbejdes fælles dokument om kontraindikationer for mobilisering ud af sengen for at 
få en tværfaglig fælles holdning til, hvem der mobiliseres. 

4. Der udarbejdes skema med tre tidsslot for træning og mobilisering: 1: inden morgenmad, 2: 
efter morgenmad og 3: efter frokost. Sygeplejersken udfylder, hvilke patienter, der er klar til 
mobilisering 1. gang/træning i slot 1, når de er færdig med at læse om patienten 

 
 
Standarderne beskrev de ændringer i arbejdsgange, der skulle gennemføres. I Figur 5 er standarden 
beskrevet relateret til de problemer, der var observeret før workshoppen, de problemer workshoppen 
valgte at fokusere på, og hvad der skulle måles på. 
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Figur 4. Sammenhængen mellem de problemer, der blevet fundet ved dataindsamling før workshoppen og de 
problemer, der blev valgt at arbejde med. Desuden beskrives standarden og hvad, der måles på for at følge 
forbedringer i forhold til problemet. 
 
 

 
Fastholdelse 
 
Implementering 
På workshoppen var der lagt en plan for implementering af alle standarder, som blev gennemført i 
januar måned. Alle standarder blev præsenteret på personalemøder i fysioterapien og ortogeriatrisk 
afsnit, og der blev løbende fulgt op på tavle- og fordelingsmøder i afsnittene. Standarderne blev også 
præsenteret i afsnittenes nyhedsbreve. 

 PROBLEM FRA DATA-
INDSAMLING FØR 
WORKSHOP 

PROBLEM, DER LØ-
SES I WORKSHOP 

STANDARD HVAD MÅ-
LES? 

1 Et personale afbrydes i ar-
bejdet, da kollega ringer 
for at få koordineret, hvor-
når patient kan få terapeut 
og plejepersonale til mobi-
lisere patienten samtidigt? 
Personale, der ikke er an-
svarlig for patienten for-
styrres. 
 

Billede og telefonnummer 
på den sygeplejerske og 
fysioterapeut, der er an-
svarlig for patienten denne 
dag, er ikke opdateret på 
oversigtstavlen.  

Navn, billede og tele-
fonnummer på ansvarlig 
sygeplejerske og fysio-
terapeut placeres på 
oversigtstavlen senest, 
når man er færdig med 
at læse om patienten.  

Antal dage, 
hvor navn og 
tlf.nr er på 
tavlen 

2 Ikke alle patienter mobili-
seres af skadevagten 

Ikke alle patienter mobili-
seret i aftenvagten. 

Skadestueterapeuten 
(dækker hele sygehuset 
og har vagt til kl. 18.00) 
træner ALLE nyopere-
rede patienter med hof-
tenær fraktur.  

Antal patien-
ter, der mobi-
liseres i af-
tenvagten 

3 Patienten bliver ikke mobi-
liseret: uklart om patienten 
ikke vil, om det ikke priori-
teres eller er kontraindice-
ret. 

Der er manglende tværfag-
lig systematik i fravalg af 
træning og mobilisering. 

Der udarbejdes fælles 
dokument om kontrain-
dikationer for mobilise-
ring ud af sengen. Det 
giver en tværfaglig fæl-
les holdning til, hvem 
der mobiliseres.  

Antal patien-
ter, der mobi-
liseres i dag- 
og aftenvagt 

4 Patienten mobiliseres ikke 
tidligt om morgenen, da sy-
geplejersken venter på tera-
peuten kommer. 
 
Terapeuten prioriterer ræk-
kefølgen af patienter, der 
skal mobiliseres, men må 
lave den om, fordi det ikke 
passer ind i plejen eller an-
dre aktiviteter og vice 
versa. 

Der er ikke overblik over, 
hvilke patienter, der skal 
trænes og mobiliseres 
hvornår. 

Der udarbejdes skema 
med tre tidsslot for træ-
ning og mobilisering: 
1: inden morgenmad,  
2: efter morgenmad og  
3: efter frokost.  
Sygeplejersken udfyl-
der, hvilke patienter, der 
er klar til mobilisering 
1. gang/træning i slot 1, 
når de er færdig med at 
læse om patienten.  
 

Antal patien-
ter, der mobi-
liseres i dag- 
og aftenvagt. 
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Desuden blev følgende gennemført i forhold til de enkelte standarder 

1. Navn, billede og telefonnummer på oversigtstavlen 
Punktet blev tilføjet som faste punkter på dagsordenen på sengeafsnittets tavle-
møde kl. 7.  
Fysioterapeuterne fik en musemåtte med reminder om at placere billede og tele-
fonnummer på oversigtstavlen. 

 
2. Skadevagten førstegangsmobiliserer alle nyopererede patienter med hoftenær fraktur.  

Skadestuevagten blev informeret om hvilke patienter, der blev opereret, idet den fysiotera-
peut, der var i afdelingen, hang en operationsliste op på tavlen. 

 
3. Fælles dokument om kontraindikationer for mobilisering ud af sengen blev præsenteret på 

personalemøder. Det fælles dokument om kontraindikationer for mobilisering ud af sengen 
blev præsenteret på personalemøder.  På det fælles daglige tavlemøde kl 9.30 blev eventuelle 
fravalg af mobilisering drøftet og holdt op imod de aftalte kontraindikationer 
 

4. Skema med tre tidsslots for træning/mobilisering blev udviklet. Prioritering af 
hvilke patienter, der skulle trænes/mobiliseres første gang af fysioterapeuten før 
morgenmad, blev tilføjet som faste punkter på dagsordenen på sengeafsnittets 
tavlemøde kl. 7. Der blev udpeget tovholdere til at gennemføre implementeringen 
i begge faggrupper. Tovholderne modtog feedback på skemaet og arbejdsgange 
for både plejepersonale og fysioterapeuter, og de holdt om nødvendigt møder med 
afsnitslederne 

 
Målet blev, at patienterne skulle mobiliseres inden for 16 timer efter operationens start, så afdelin-
gerne indførte følgende motto: 
Er patienten retur før atten – skal patienten mobiliseres før natten.  
Er patienten retur efter atten – skal patienten op i stol til morgenmad næste dag. 
 
30-, 60- og 90-dages report out 
Der var planlagt report-out efter 30-, 60- og 90-dage medio februar, marts og april svarende til 30, 60 
og 90 dage efter den første måneds implementering. På grund af corona pandemien blev kun 30-dages 
report-out gennemført som planlagt. 60- og 90-dages reprot-out blev afholdt samlet i juni måned.  
 
På hver report-out blev der fremlagt data for alle de områder, workshoppen havde arbejdet med. I 
forhold til mobilisering af patienterne første gang præsenterede vi data relateret til workshoppens 
overordnede mål: at patienterne blev mobiliseret inden for 16 timer efter operationens start uanset 
dag på ugen og tidspunkt på døgnet.  
 
Vi samlede følgende data fra journalen og indførte i et regneark: patient-ID, tidspunkt for operation 
start, tidpunkt for første mobilisering udført af fysioterapeut, plejepersonale eller begge. Tid fra ope-
ration til mobilisering blev udregnet. Der blev ikke samlet data på patienter, der ifølge eksklusions-
kriterierne (f.eks. terminal, delirium) ikke kunne mobiliseres.  
 
Etiske overvejelser 
Kvalitetsudviklingsprojektet er godkendt af afdelingsledelserne. Sygehusledelsen gav tilladelse til 
opbevaring af pseudonymiserede data for tidspunkt for anæstesi start og første mobilisering på syge-
husets lukkede drev.   
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Resultater 
 
Tidlig mobilisering blev undersøgt i perioden 1. oktober 2019 til 31. januar 2022. I alt indgik 747 
patienter, hvor der var indikation for mobilisering. Før workshoppen i december 2019 blev op mod 
halvdelen af patienterne mobiliseret senere end 16 timer efter operationens start. Figur 6 viser data 
for patienter, der kommer retur i sengeafsnittet før kl. 18.00. Antallet faldt i løbet af 2020 og siden 8. 
august 2020 blev alle patienter, hvor det var indikeret, mobiliseret inden for 16 timer. 
 
Figur 5. Tid fra start af operation til mobilisering for patienter med hoftenær fraktur angivet over en tidspe-
riode på 2,5 år. Patienter ankommet inden kl 18.00 er inkluderet. Tallene på x-aksen angiver fortløbende 
indlagte patienter og y-aksen angiver antal timer fra operationsstart til første mobilisering. Der startes ved 
0:00, når der startes på nyt døgn. 

 
  Mål Tid fra operation til mobilisering 

Figur 7 viser data for patienter, der kommer retur i sengeafsnittet efter kl. 18.00. Det ses, at før work-
shoppen i december 2019 blev mange patienter mobiliseret senere end 16 timer efter operationsstart. 
I en lang periode fra midt september til midt december 2020 blev alle patienter mobiliseret inden for 
16 timer.  Siden midt januar 2021 er kun fire patienter mobiliseret væsentligt senere end 16 timer 
efter operationens start. 

Figur 6. Tid fra start af operation til mobilisering for patienter med hoftenær fraktur angivet over en tidspe-
riode på 3 år. Patienter ankommet i tidsrummet 18.00-07:00 er inkluderet.  

 
  Mål Tid fra operation til mobilisering 
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Vores indsats viser sig også i de resultaterne fra DTRHL. I Figur 8 ses det månedlige gennemsnit af 
patienter med hoftenær fraktur, der mobiliseres inden for 24 timer. Resultaterne er fra januar 2015 til november 
2022. Den røde linje viser målet på 90 %. Der kan ses en generel stigning i andelen af patienter, der 
mobiliseres inden for 24 timer. Før workshoppen i december 2019, var der en periode med udsving 
og færre end 90% af patienterne blev mobiliseret inden for 24 timer. Siden januar 2020 har vi hver 
måned haft en målopfyldelse med over 90% af patienterne mobiliseret inden for 24 timer efter ope-
rationens start.  
 
I 2020 opnåede vi det bedste resultat i Danmark, da 95 % af patienterne blev mobiliseret inden for 24 
timer. Landsresultatet lå på 78,3 %. De foreløbige opgørelser fra 2021 viser, at 97 % af patienterne 
er mobiliseret inden for 24 timer.  
 

Figur 7: Andelen af patienter, der mobiliseres første gang inden for 24 timer efter operationen.  

 

 
 
Diskussion 
 
Vi har over 5 dage i december 2019 gennemført en forbedringsworkshop med fokus på tidlig mobi-
lisering af patienter med hoftenær fraktur. På selve workshoppen blev der udviklet og afprøvet fire 
forbedringsindsatser for arbejdet: 
1) at planlægningstavlen blev opdateret inden det fælles tavlemøde 8.30 med navn billede på den 
fysioterapeut og den sygeplejerske, der var ansvarlig for patienten på dagen 
 2) det blev aftalt, at skadestuefysioterapeuten skulle hjælpe med at mobilisere patienter, der kom 
retur i afdelingen mellem 15 og 18 
3) der blev lavet aftaler om kontraindikationer for mobilisering og et skema til planlægning af hvilke 
patienter, der skulle mobiliseres første gang inden morgenmaden  
4) der blev udviklet et skema til at planlægge hvilke patienter, der skulle mobiliseres første gang inden 
morgenmaden. 
 
Indsatserne blev fastholdt ved at monitorere om indsatserne førte til de ønskede forbedringer. Vores 
egne data indsamlet fra journalen viste, at siden august 2020 er alle patienter, hvor mobilisering ikke 
er kontraindiceret, der kommer retur i sengeafsnittet før 18.00, blevet mobiliseret inden for 16 timer. 
Siden midt januar 2021 er kun fire patienter, der kom retur i sengeafsnittet efter 18.00, mobiliseret 
senere end 16 timer efter operationens start. Det genfindes i data fra DTRHL, hvor mere end 95% af 

- - - -: Median: 90,6  
         : Mål 90,0% 
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patienter med hoftenær fraktur siden december 2019 er blevet mobiliseret inden for 24 timer efter 
operationen. 
 
På trods af at mobilisering af den ældre medicinske patient er en udfordring (5), og på trods af vakante 
stillinger og COVID 19 er det lykkedes at få skabt en ny kultur, hvor fysioterapeuter og sygeplejersker 
i samarbejde sikrer, at patienterne mobiliseres hurtigt efter operationen. Gennem det tværfaglige sam-
arbejde i workshoppen blev der skabt en klar identitet hos sygeplejerskerne i forhold til deres ansvar 
for at mobilisere patienten. Samarbejdet med fysioterapeuten har betydet, at sygeplejerskerne føler 
sig sikre i at mobilisere patienterne, og der er aftalt en klar rollefordeling i forhold til mobilisering. 
Fremtidige undersøgelser må vise, om den tidlige mobilisering i afdelingen også afspejler sig i en 
lavere mortalitet og færre genindlæggelser. 
 
 
Konklusion 
 
Ved en fokuseret tværfaglig indsats kunne der skabes en kultur, hvor fysioterapeuter og sygeplejer-
sker i fællesskab sikrede, at mere end 95% af patienter med hoftenær fraktur blev mobiliseret indenfor 
24 timer. 
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