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• Udgangspunkt i generisk KR
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• Validitet af litteratursøgning
• Protokol for systematisk review og 

metaanalyse



Ikke diagnose specifk kliniske 
retningslinjer

• KR om mundpleje understreger vigtigheden af 
mundpleje - generelt

• Vi vil lægge brikkerne til puslespillet om:
• Ved hvilke patientgrupper har mundpleje effekt 
• Effektens størrelse

• Lægge disse KR sammen til en samlet generisk 
KR



Andre områder af mundpleje

• KOL patienter
• Patienter på plejecentre

• 10% af dødsfald forårsaget af luftvejsinfektioner kan 
forebygges med systematisk god mundpleje

• 77% af beboerne har behov 7% får hjælp
• Flere…
• Hvordan mundpleje skal udføres..
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Reduktion af luftvejsinfektioner??

• 



Kliniske retningslinje om mundpleje 
til thoraxkirurgiske patienter 

• Forekomst af post-operativ pneumoni – kan 
næsten halveres

• Ca. 15% får pneumoni efter CABG-operation
• Muligvis reduktion i sternum infektion
• Der foretages ca. 3.000 operationer om året i 

Danmark



Udviklet af CfKR

• Udviklet af Centret 
• Imod buttom-up princippet

• Samarbejde med praksis
• Alle sygeplejespecialister fra thoraxkirurgiske 

afdelinger har deltaget



Anbefaling

Patienter, der skal have foretaget en elektiv 
koronar by-pass operation, bør 2 dage før 
operationen anvende klorhexidin gluconat 0,12% 
mund-skyllevæske 10 ml x 4 dagligt á 30 sekunder 
samt klorhexidin gluconat 0,12% nasal gel 
4 gange dagligt i begge næsebor indtil 1. post-
operative dags morgen.  A



Monitorering

• Andelen af patienter som har fået ordineret 
antibiotika på 5. postoperative dag.  (standard 
95 %)

• Måles ved udtræk af Klinisk Database, hvor 
denne 

     ordination er oprettet som indikator. Eller
• Måles ved udtræk fra elektronisk medicin 

modul, 
     hvor denne ordination er dokumenteret.



Profylaktisk mundskyl

Monitorering

Hjertekir.afd. AUH 
Skejby



Formål: Reducere infektioner

• Pneumoni

• Sternum-infektion
– Dybe

– Overfladiske

• Andre 



Resultat indikatorer

• Pneumoni
– Definition?

– Hyppighed

– Omkostninger

• Sternuminfektion (dyb)
– Definition

– Hyppighed

– Omkostninger



Resultatindikatorer

• Fælles for alle infektioner:
– Antibiotika

• Sternuminfektion (dyb)

• Død 
– 30 dage?

– 1 år?

– Overlevelseskurve

– Dødsårsag?



Proces indikatorer

• Gennemført profylaktisk mundskyl
– Ja / Nej

– Ved ikke / ikke registreret

• Gennemført peroperativt mundhygiejne
– Ja / Nej

– Ved ikke / ikke registreret





SKS – Sundhedsvæsnets Klassifikations 
System





Praktiske IT-løsninger – Data-opsamling

• Egen database?

• Bestående database
– Eks.: Vestdansk Hjertedatabase

• EPJ
– Sundheds Fagligt Indhold SFI

– LPR - Landspatientregisteret



Praktiske IT-løsninger – Rapportering

LPR EPJ Klinisk database – 

Vestdansk Hjertedatabase

Profylaktisk Mundskyl Rapport



Implementering 



Sygeplejefaglige-Sensitive-Resultat-
Indikatorer.

Institutleder Randi Mortensen, DISS 1992



Interaktiv Strategi



Organisation



Interaktiv Strategi

Evidens baseret viden til kvalitets 
indikatorer..

Struktur
Proces
Resultat

Hele tiden et valg om 
dokumentationsbyrde.



Information



Rige billeder Lars Matiassen. 
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Tak for opmærksomheden
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