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Menneskelig nær – faglig sterk

Utgangspunkt i Norge for behandlingslinjer og pasientforløp:

• Stortingsmelding 47, 2008,2009: Samhandlingsreformen

• Føringer fra helsemyndighetene: kunnskapsutvikling og beste praksis (Det er 
et gap mellom tilgjengelig kunnskap og aktuell praksis)

• Helse- og omsorgstjenester bør organiseres ut fra tanken om 
sammenhengende pasientforløp, alle ledd i kjeden skal bidra til å skape god 
kvalitet i behandlingen

 

• Pasientforløp defineres som: «En dokumentert beskrivelse av et forventet 
pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og 
koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultat (Helljesen,2010) 
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Pakkeforløp:

• «Pakkeforløp» kommer fra Danmark (Nettstedet Regjeringen.no beskriver 
pakkeforløp som en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i 
et behandlingsforløp skal ta)

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Regjeringen-foreslar-standardiserte-pakkeforlop-for-kreftbehandling/id759730/
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Hva er Fast-Track?

•Standardiserte pasientforløp for ulike pasientgrupper oppstått som 
kvalitetsforbedrende tiltak

•Fast-track metodikken søker å redusere pasientens totale reaksjon på den 
kirurgiske stressrespons.

•Noen steder kalt:    Fast-Track 

                                       ERAS (Enhanced Recovery After Surgery ) 

                                       Lean  (forbedringsarbeid)

                                       Clinical Pathway
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Hva er Fast-Track?

• PÅ SAS SINE NETTSIDER STÅR DET:

• «FAST TRACK» - ENKLERE OG MER EFFEKTIV REISE
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Hva betyr standardiserte pasientforløp?

•  Planlagt og forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe

• Gjøres ved å  beskrive, systematisere og standardisere behandlingen 
kronologisk med utgangspunkt i pasientens gang gjennom helsetjenesten

• Basert på kunnskapsbasert praksis: 

er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet   
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens  ønsker 
og behov i en gitt situasjon

• Koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater
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•  Utgangspunktet er pasientens ”gang” gjennom systemet, 

     de ulike trinn i behandlingsprosessen beskrives med utdypende gjøremål 

     og retningslinjer

•  Aktuelle flaskehalser og støtteprosesser identifiseres

•  Tverrfagligsamarbeid: sikre deling av kunnskap, implementering og at beste         

     praksis følges i pasientbehandlingen
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Hensikt med fast track:

• Sikre høy faglig kvalitet

• Strømlinjeformede pasientforløp 

• Skape forutsigbarhet

• Bidra til god samhandling

• Effektiv ressursutnyttelse

• Bedre planlegging, utvikling og styring i helsetjenesten

• Kontinuerlig evaluering og forbedring av forløpet
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Følgende Cochrane oversikt:

• Rotter T, Kinsman L, James EL, Machotta A, Gothe H, Willis J, Snow P, Kugler 
J. Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, 
length of stay and hospital costs. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD006632. DOI: 10.1002/14651858.
CD006632.pub2.

• Viser at:

• behandlingslinjer i sykehus kan føre til:

   reduserte komplikasjoner og bedre dokumentasjon av behandlingen. 

   Noen studier indikerer også en reduksjon i liggetid. Foreløpig lite

   dokumentasjon til å si noe om behandlingslinjers påvirkning på  

   sykehusdødelighet eller kostnader

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006632/frame.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006632/frame.html


Menneskelig nær – faglig sterk

Kriterier for å lykkes med behandlingslinjer som metode:

• Forankret i ledelse

• Faglig forankret

• Godt organisert 

 

• Lokalt tilpasset

• Entusiastisk og kompetent personale

• Dedikerte prosjektledere
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Fast track forløp i Helse Sørøst: 

• Høsten 2007 startet arbeidet med behandlingslinjer i Helse Sør-Øst regi

•  AHUS: 2005- ERAS- gynekologi

                 2008- ERAS- gastropasienter

                 2010- «Klar ferdig gå»- pasienter som får hofte- og kneproteser

                 2012- pasienter med hoftebrudd

• Våren 2009: kartlegging i Helse- Sørøst

           innrapportert 52 behandlingslinjer
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FAST TRACK - HOFTEBRUDD 

• Lavenergitraume

• Frakturer i proksimale femurende                                           

✓ Smerter i hofte/lyske

✓ Forkortet, utadrotert ekstremitet, 

       manglende evne til å belaste 

ekstremitet

• FCF (Fractura Colli Femoris)

• PTFF (Pertrochantær Femurfractur)

• STFF (Subtrochantær Femurfractur)

 

(http://www.kliniskortopedi.no/hipfracture.html)
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FILM - FAST TRACK - BEHANDLINGSLINJEN 

 

Fra fall til røntgen Mottak av pasient på post Postoperativ sykepleie 
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BEHANDLINGSLINJEN

• Informasjonsbrosjyrer

• Regionalanestesi med FIC blokade

• Standardisert smerte- og væskebehandling

• Screeningsverktøy (fall, ernæring, delir, trykksår, smerter)

• Mål om redusert preoperativ faste

• Pre- og postoperative blodprøvepakker

• Tidlig mobilisering 
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Implementering

• Godt forankret i ledelsen

• Eget prosjekt – avsatte midler - eierskap

• Sykepleiere kjøpt ut av stillingene i ulik prosentgrad underveis

• Tverrfaglig samarbeid (Ambulanse, akuttmottak, røntgen, portør)

• Tverrfaglig samarbeid i avdelingen (lege, sykepleier/pleier, fysioterapeut)

ANSATTE:

• Informasjon – informasjon - informasjon

• Undervisning (10.min, fagdager)

• Oppfølging underveis, stikkprøver

• Hjelpemidler 
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Hjelpemidler i implementering

Hoftebruddsbrosjyre - pasient Behandlingsplan

Lommefolder - ansatte E-læringskurs
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RESULTATER
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RESULTATER forts. 
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ØNSKER FOR FREMTIDEN.

• Mer statistikk

• Større grad av brukermedvirkning 

• Sykepleierforskning 

https://www.google.no/search?
q=veien+videre&biw=1680&bih=973&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYw5yow_zLAhWFCJo
KHUj5CNUQ_AUIBigB#imgrc=5A61M9LvmFoaiM%3A
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