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Team: Tillfällig sträckbehandling, femurfraktur
Förbättringsområde/förbättringsmöjlighet

Datum: 2020-11-06
Vad ska förändringen leda till? Beskriv det önskvärda läget

Bakgrund

Mätbara mål

Förbättra kunskapen inom sträckbehandling (proximala tibia och distal
fibula) på kirurgkliniken och Ortopedkliniken på Ljungby Lasarett.

Att skapa kunskap angående indikationer samt kontraindikationer för sträckbehandling.
Förmedla tydligare information om utrustning och operationsteknik för att uppnå
önskade resultat samt förhindra skador.
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Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?

Jourlinjen på kliniken består av kollegor med olika specialiteter där bakjouren är som
regel kirurg. Med tanke på den breda spridning av speciliseringar är det viktigt att ha
tydlig information när denna typ av operation ska göras.

Analys

För att kartlägga gjorde vi ett fiskbensdiagram.
Frågeformulär skrevs och lämnades ut till ST-läkare in Ortopedi,
Ortopedläkare samt bakjourer på kliniken under våren 2020.
Analysen visade att ungefär hälften kände sig osäkra på sträckbehandling.
Fler än 50% var osäkra på indikationer samt kontraindikationer för
behandlingen och 70% visste inte var man kunde hitta utrustningen.

9/10 tillfrågade läkare upplever att de har förbättrad kunskap om sträckbehandling samt
att de upplever tydligare rutiner. Personal upplever att det nya PM samt de bifogade
instruktionsbilderna tillför en förbättring till jourverksamheten. Samtliga tillfrågade läkare
visade god kännedom angående indikationer och kontraindikationer och vet nu var allt
material kan hittas.

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?
Målet är att mer regelbundet uppdatera kollegor om rutinerna angående sträckbehandling
och andra ortopediska åtgärder som behöver åtgärdas under jourtid för att patienterna ska
få så bra vård som möjligt.

