
    

  

Telefonoppfølging av den kne 

og hofteprotese opererte 

pasienten. 



• Tildelt samhandlingspenger 200 000,- 

• Styringsgruppe 

• Prosjektgruppe 

• Utarbeidelse av prosjektdirektiv 

• Kommunerepresentant 

 

Samhandlingsprosjekt 



Å etablere en ringetjeneste som trygger pasientene 

postoperativt etter rask utskrivelse fra sykehus og bedrer 

samarbeidet med kommunehelsetjenesten. 

 

Prosjektets mål 



På SUS ved Kirurgisk Divisjon, ortopedisk avdeling post 5E vil vi gjerne sikre oss at pasientens kontakt med helsevesenet blir 

en positiv opplevelse med god kvalitet.  

  

Etter innføring av fast-track hos pasienter med hofte-kneprotesekirurgi har liggetiden de siste årene gått betraktelig ned til 

gjennomsnittlig 1-2 dager post-operativt. Dette medfører at mange pasienter ikke får tilstrekkelig informasjon og at en betydelig 

del av de opererte pasientene ringer til avdelingen etter utskrivelsen. Registrering utført i løpet av to måneder (oktober – 

november 2013) viser at 34 % av pasientene ringer til posten etter utskrivelse. 

  

Vi er usikre på hvordan dere i kommunehelsetjenesten merker fast- track innføringen. Pasienten og dere vil derfor få et 

telefonnummer som vi kan nås på dersom det etter hjemreisen er noe en lurer på. For å få svar på spørsmål kan pasienter, 

pårørende og helsepersonell fra kommunehelsetjenesten henvende seg til kontaktpersonen her på avdelingen hvor pasienten 

har vært innlagt. 

  

Økt kompetanse gir trygge sykepleiere, trygge pasienter og brukere. Målet er å sikre pasienten best mulig behandling og pleie! 

  

Sykepleier vil også ta kontakt med pasientene på telefon noen dager etter hjemkomsten, for å høre hvordan de har det. 

  

Kontaktpersoner: Iris Skeie Steine og Elisabet Lundal 

Telefonnummer: 959 210 22 på dagtid mellom 08.30 og 14.15. 

  

Ved henvendelser på kveldstid er det mulig å få kontakt med personalet på telefonnummer: 51 51 87 81 

 Hilsen personalet på 5E 

  

Informasjon til 

kommunehelsetjenesten 



På ortopedisk avdeling 5E vil vi gjerne sikre oss at din kontakt med helsevesenet blir en positiv opplevelse med god 

kvalitet.  

  

Du vil derfor få et telefonnummer som du kan nå oss på dersom det etter hjemreisen er noe du lurer på. 

For å få svar på spørsmål kan du og dine pårørende henvende dere til kontaktpersonen her på avdelingen hvor du 

har vært innlagt. 

  

Sykepleier vil også ta kontakt med deg på telefon noen dager etter hjemkomsten, for å høre hvordan du har det. 

  

Vi håper oppholdet i avdelingen har vært tilfredsstillende og ønsker deg lykke til med videre opptrening hjemme. 

  

Kontaktpersoner: Iris Skeie Steine og Elisabet Lundal 

Telefonnummer: 959 210 22 på dagtid mellom 08.30 og 14.15. 

  

Ved henvendelser på kveldstid er det mulig å få kontakt med personalet på telefonnummer: 51 51 87 81. 

Posten er stengt fra lørdag klokken 15.00 til mandag morgen 07.30 

  

Hilsen personalet på 5E 

  

 

Til deg som er proteseoperert 



• Smerter 

• Bandasje/hevelse/infeksjonstegn 

• Blodfortynnende 

• Funksjonsnivå 

• Kontakt med helsevesenet? 

• Informasjon ved og under oppholdet 

• Behov for lenger sykehusinnleggelse? 

• Er det nyttig med telefonoppfølging? 

 

Spørreskjema 

 



• Pilotprosjektet var fra 06.01.14 til 12.02.14 

 

• I denne perioden ble det ringt til 43 pasienter 

 

 

Pilotprosjekt 



41 

2 

Fornøyd med informasjon og innleggelse (n=43) 

Fornøyd med informasjon og innleggelse

Mindre fornøyd med informasjon og innleggelse



36 

7 

Tilfredshet med liggetid (n=43) 

Tilfreds med kort liggetid

Kunne ønsket 1-2 dager lengre liggetid



19 

14 

6 

4 

Smertelindring (n=43) 

Optimal smertelindring

Litt smerter

Middels smerter

Mye smerter



• 12. 02. 14 til 31.12.14 

• I denne perioden ble det ringt til 292 pasienter 

Oppsummering 



275 

15 2 

Tilfredshet med informasjon ved innleggelse og 
opphold (n=292) 

Svært tilfreds med informasjon v/innleggelse og
opphold

Tilfreds med informasjon v/innleggelse og opphold

Lite tilfreds med informasjon v/innleggelse og opphold



260 

32 

Tilfredshet med liggetid (n=292) 

Tilfreds med kort liggetid

Kunne ønsket 1-2 dager lengre liggetid



187 

68 

26 

11 

Smertelindring (n=292 

Optimal smertelindring

Litt smerter

Middels smerter

Mye smerter



Er det nyttig med telefonoppfølging? 

(n=292) 

292 pasienter synes det hjelper med telefonoppfølging 

 

Utskrivelse: 

De fleste hofte og kneprotese opererte pasienter reiser 

første eller andre postoperative dag. 

 

Bare noen få pasienter utskrives tredje postoperative dag 

 

 



• Færre telefoner fra pasienter 

• Pasientene føler seg tryggere hjemme 

• Telefonoppfølging blir godt mottatt 

 

     

Erfaringer med prosjektet 



• Ny oppdatert informasjon 

 

• Pasientene får med seg skriftlig «visittinformasjon» ved 

utskrivelse 

     

 

     

Endringer i praksis  


