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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt

Årlig behandler ortopedisk avdeling ved SUS omkring 2000 benbrudd. Over 70 % av disse behandles på
Akutt Poliklinikk av ortopedspesialister, LIS-leger og turnusleger. En meget viktig forutsettning for at
disse behandles optimalt er at frakturene klassifiseres korrekt så at man deretter enkelt kan velge den
riktige behandlingsprosedyre.
Vi ønsker nå å validere bruken av dette internasjonale klassifiseringssystemet for å sikre at det fungerer
optimalt også her på sykehuset. Dette er et projekt som er en del av et større forskningsprosjekt ved
ortopedisk avdeling som skal gi oss mulighet til epidemiologisk å følge bruddskadene frå skadeøyeblikket
til ferdig behandlet pasient.

Mål for prosjektet

Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?
Øke og sikre kvaliteten på frakturregistrering ved SUS, samt kvalitetssikre frakturbehandlingen både
primært på Akutt Poliklinikk og den kirurgiske behandlingen som utføres etter innleggelse når det er
påkrevd.

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?
Validere den prospektiv frakturregistreringen ved intra- og interobserveranalyser av
bruddklassifiseringen..
Deskriptiv beskrivning av all bruddforekomst som behandles ved SUS.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)

Vi ønsker å sikre at det klassifiseringsystem som vi i dag anvender, gir et korrekt bilde av vår
behandlingsvirksomhet. Vårt Bruddregister inneholder meget verdifull og unik informasjon om
bruddpanoramaet i vårt opptaksområde som i dag representerer 340.000 mennesker. Det vil dermed gi
mulighet til videre forsking som kan utvikle behandlingen .

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen

Rapportene vil bli offentliggjort i relevante, internasjonale tidskrifter og ved møter på samme nivå.
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