Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)
OMFANG OG FORMÅL
1. Fagprosedyrens overordnede mål er:
Retningslinjens overordnete mål er å gi anbefalinger til helsepersonell angående bruk av
antitrombosestrømper ved elektiv hofteprotesekirurgi.
2. Helsespørsmål(ene) i fagprosedyren er:
3. Reduserer bruk av antitrombosestrømper risikoen for dyp venetrombose postoperativt
hos pasienter ≥ 40 år som får implantert hofteprotese elektivt?
4. Populasjonen (pasienter, befolkning osv) fagprosedyren gjelder for er:
Retningslinjen gjelder voksne pasienter ≥ 40 år som får implantert hofteprotese elektivt.

INVOLVERING AV INTERESSER
5. Arbeidsgruppen som har utarbeidet fagprosedyren har med personer fra alle relevante
faggrupper (navn, tittel og arbeidssted noteres):
Prosjektleder:


Boge, Ranveig Marie; Rådgiver, Seksjon for pasientsikkerhet, Forskning- og
utviklingsavdelingen, Helse Bergen

Prosjektmedarbeidere:
 Aksdal, Elin Anne; Rådgiver, Seksjon for pasientsikkerhet, Forskning- og
utviklingsavdelingen, Helse Bergen
 Dalheim, Anne; Hygienesykepleier. Forsknings - og utviklingsavdelingen, Seksjon for
kvalitetsutvikling og smittevern. Helse Bergen HF
 Hansen, Britt Sætre; Fag og forskningssykepleier ved Intensivavdelingen,
Universitetssykehuset i Stavanger
 Haveland, Lena; Fagutviklingssjukepleiar ved Avdeling for nevrologi, revmatologi og
rehabilitering, Medisinsk klinikk, Helse Førde HF
 Kyrkjebø, Dagrun; Oversykepleier, Barneavdeling, Medisinsk klinikk, Helse Førde
HF
 Olsen, Aarid Liland; Spesialfysioterapeut ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus, Helse Bergen
 Taule, Tina Spesialergoterapeut ved Ergoterapiavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus, Helse Bergen
 Bakkevold, Sigrid; Spesialfysioterapeut ved Haugesund sykehus, Helse Fonna

6. Synspunkter og preferanser fra målgruppen (pasienter, befolkning osv) som
fagprosedyren gjelder for:
Brukergrupper ikke involvert.
7. Det fremgår klart hvem som skal bruke prosedyren:
Retningslinjen gir anbefalinger til helsepersonell, pasienter og pårørende som skal
tilpasse, veilede eller bruke antitrombosestrømper for å hindre dyp venetrombose
postoperativt.

METODISK NØYAKTIGHET
8. Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget:
Gruppen har brukt Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer sine verktøy og metoder for å
utarbeide fagprosedyren. Se vedlagt PICO-skjema og dokumentasjon av litteratursøk (utført i
samarbeid med bibliotekar).
9. Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er:
Alle artiklene er lest av minst 2 deltakere i gruppen og kritisk vurdert ved hjelp av sjekklister
fra Nasjonalt kunnskapssenter.
10. Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget er:
Se vedlegg: «Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger»
10. Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene er:
Anbefalingene i retningslinjen er gradert i samsvar med anbefalingen fra Retningslinjer for
retningslinjer fra Statens helsetilsyn (Statens helsetilsyn 2002), på følgende måte:
Sterk anbefaling:
Basert på en god systematisk oversikt med minst en god studie
Moderat anbefaling: Basert på minst èn god studie
Svak anbefaling:
Basert på ingen gode studier, men kunnskapsgrunnlaget er klinisk
erfaring

11. Helsemessige fordeler, bivirkninger og risikoer er tatt i betraktning ved utarbeidelsen
av anbefalingene:
Det er redegjort for fordeler, bivirkninger (ulemper) og risikoer i retningslinjens
underspørsmål.

12. Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med
kunnskapsgrunnlaget:
Kunnskapsgrunnlaget blir fortløpende vist til under hver anbefaling.
13. Fagprosedyren er blitt vurdert eksternt av eksperter før publisering (Tittel, navn,
avdeling, sykehus på alle som har hatt prosedyren til høring):
Retningslinjen ble distribuert til relevante kliniske miljøer i alle helseforetak via
fagdirektørene i Helse Vest. I tillegg ble retningslinjen sendt på åpen høring. Etter
høringsfristen utløp var det kommet inn fire høringsuttalelser. For ytterligere opplysninger
se: « Utarbeidelse av retningslinjen».
14. Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av fagprosedyren er:
Retningslinjen skal oppdateres etter 2 år (juni 2013), ansvarlig er Anne Dalheim, epost:
anne.dalheim@helse-bergen.no

KLARHET OG PRESENTASJON
15. Anbefalingene er spesifikke og tydelige:
Ja
16. De ulike mulighetene for håndtering av tilstanden eller det enkelte helsespørsmålet er
klart presentert:
Ja

17. De sentrale anbefalingene er lette å identifisere:
Ja
18. Faktorer som hemmer og fremmer bruk av fagprosedyren:
Ikke vurdert

ANVENDBARHET
19. Hvilke råd og/eller verktøy for bruk i praksis er fagprosedyren støttet med:
Retningslinjen er ikke støttet med råd eller verktøy for bruk i praksis.

20. Potensielle ressursmessige konsekvenser ved å anvende anbefalingene er:

Det kreves noe tid til opplæring av helsepersonell og pasienter for å sikre forsvarlig bruk.
21. Fagprosedyrens kriterier for etterlevelse og evaluering:
Det er ikke satt opp kriterier for etterlevelse og evaluering.

REDAKSJONELL UAVHENGIGHET
22. Synspunkter fra finansielle eller redaksjonelle instanser har ikke hatt innvirkning på
innholdet i fagprosedyren:
Nei
23. Interessekonflikter i arbeidsgruppen bak fagprosedyren er dokumentert og håndtert:
Ingen interessekonflikter

