
Oxford kneprotese
Liggetid, smerter og workload

De som følger 

behandlingslinjen (BHL) vs

andre 
Et kvalitetsutviklingsarbeid

Ved Ann-Margret Hasselgård Jacobsen og Ole Ringdal 

Schlechter 



Diakonhjemmet Sykehus

• Akuttsykehus for ca 135 000 innbyggere i bydelene 

Vestre Aker, Frogner og Ullern.

• Har spesialisthelsetjenester innen indremedisin, 

intensivmedisin, kirurgi, revmatologi / revmakirurgi og 

psykiatri.

• Setter inn ca 220 kneproteser pr år. 

• PO/Intensiv overvåker PO-pasienter, medisinske 

pasienter og intensivpasienter

• - behandler ca 5000 pasienter/år

• - ca 4000 PO-pasienter



Hva er Oxford kneprotese

Røntgenbilde av 

unikondylær kneprotese. 

Bare en del av 

kneleddet blir erstattet 

av protesedeler. Her 

innsiden (medialsiden).

(http://nrlweb.ihelse.net/Forpasienter

/kneproteser.htm) 

http://nrlweb.ihelse.net/Forpasienter/kneproteser.htm


Kvalitetsutviklingsarbeid

«Tjenester som har god kvalitet er 

virkningsfulle, trygge og sikre, …, 

utnytter ressursene på en god måte og 

er tilgjengelig og rettferdig fordelt». 

(Nasjonal strategi for kvalitet i sosial og 

helsetjenesten (2005-2015))

Modell for kvalitetsforbedring –
utvikling og bruk av modellen i 
praktisk forbedringsarbeid
(Kunnskapssenteret)



En utfordring

• Høsten 2015: «Kan Oxfordprotesene opereres 
dagkirurgisk?»

• EK-prosedyre:

• Saphenusblokade med kateter legges før 
operasjon 

• Premedikasjon: Paracet, Ibux, Fortecortein og 
Oxycontin. 

• Blokadekateteret kobles til smertepumpe 
(tåteflaske) med Ropivacain® 2 mg/ml og startes 
ved avslutning av operasjon før man kjører ut av 
operasjonsstua. 



Hva er blokade

Anestesiform hvor man fremkaller 

midlertidig blokkering av 

nervesignalene ved å sprøyte inn 

et lokalanestesimiddel i nervens 

umiddelbare nærhet. 

https://sml.snl.no/nerveblokade

https://sml.snl.no/nerveblokade


En utfordring

• Høsten 2015: «Oxfordprotesene skal opereres 
dagkirurgisk.»?

• EK-prosedyre:

• Anestesimetode: TIVA 

• Postoperativt 

– Optimalisere smertebehandlingen 

– Pasienten stå og belaste kneet, før avreise PO. 

– Smertepumpen skal gå til neste morgen.

– Fast smertebehandling med Paracet, Ibux og 
Oxycodon 

– Oxycontin tom. morgen 1. po dag



1. Forberede

• Sykepleiere på PO:

– «Hvor blir det av tåteflaskene?»

– «Hvorfor får pasientene spinal og 
ikke TIVA med blokade?»



2. Planlegge 
Hva ville vi undersøke

• Oxford-pasientene operert i 2016 som fulgte BHL med 
de som ikke gjorde det og se på: 

– Liggetid på PO og på sykehuset

– Hvor mye smerte- og kvalmestillende pasienten har 
fått opr.dag til og med 1. po. dag.

– NRS postoperativt 

– Workload: Nursing Activities Score (NAS) på PO

• Oxford-pasientene som fulgte BHL

– I hvor stor grad ble BHL fulgt?



I hvor stor grad ble BHL fulgt?

• 37 pasienter februar – september 2016

– 22 BHL, 15 andre (59% fulgte BHL)

– Av BHL ble

• 100% saphenusblokade preopr

• Premed: 

– 100% Parcet

– 73% Ibux

– 86% Fortecortein

– 95% Oxoycontin

• 69% tåteflaske

• 100% TIVA

• 73% mobilisert på PO



Sammenlikne BHL med andre:

• Liggetid PO og på sykehuset (LOS)

• Hvor mye smerte- og kvalmestillende 
pasienten har fått opr.dag til og med 1. po. 
dag.

• NRS postoperativt 

• Nursing Activities Score på PO



Liggetid på Post Operativ
BHL vs andre

• BHL gj.sn 2t 41min, sd 46min

• Andre gj.sn er 5t 26min, sd 1t 45min



Liggetid på sykehus (LOS)
BHL vs andre

• BHL gj.sn er 01d 22t 08min med sd 18t 24min

• Andre gj.sn er 02d 09t 49min med sd 22t 05min





Nursing Activities Score (NAS)

• BHL gj.sn 8,36, sd 6,79

• Andre gj.sn 17,35, sd 12,82



Konklusjon

• BHL ser ut til i snitt å ha ca 50% kortere liggetid 
på PO.

• BHL ser ut til i snitt å ha ca 11 timer kortere 
liggetid på sykehuset.

• BHL ser ut til å ha mer smerter ved ankomst 
PO.

• BHL ser ut til å kreve færre sykepleieressurser 
(NAS) enn de som ikke følger BHL.



Prolog

• Er det tilfeldig hvem som følger BHL?

• De som ikke følger BHL er ikke en ensartet 
gruppe.

• Pasientopplevelser

• Smerter

• Dagkirurgi

• Er sluttresultatet ulikt mellom BHL og andre?

TAKK ☺


