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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka riskfaktorer som kunde leda till 

höftfraktur hos äldre samt att beskriva vilka preventiva åtgärder sjuksköterskan kunde 

använda i omvårdnaden för att förhindra höftfraktur. Resultatet baserades på 21 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelskt språk. Exklusionskriterie var artiklar baserade 

på individer yngre än 50 år. Artiklarna söktes via databaserna Elin och Blackwell 

Synergy och skulle vara publicerade från år 1996 till 2006. Även manuell sökning 

genomfördes utifrån artiklars referenser samt en tidskrift. Sökorden som användes var 

hip fracture, risk factor, prevention, cause, nursing samt nursing care. Sökorden 

användes i olika kombinationer. Resultatet visade att kvinnligt kön, hög ålder, 

osteoporos, tidigare frakturer, synnedsättning, urininkontinens, läkemedel, nedsatt 

kognition, rörlighet och faktorer i närmiljön var riskfaktorer som kunde leda till 

höftfrakturer hos äldre. Preventivt arbete för att minska riskerna för höftfraktur var 

åtgärder som livsstilsförändringar, riskbedömning för fallolyckor och riskbedömning av 

närmiljön. Träningsprogram för att förbättra styrka och balans samt ökad användning av 

höftskydd var ytterligare preventiva åtgärder som sjuksköterskan kunde använda. Med 

kunskaper om riskfaktorer och prevention kunde sjuksköterskan med enkla hjälpmedel 

minska frekvensen höftfrakturer.  
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Introduktion  

Bakgrund 

Sir Astley Cooper beskrev redan år 1824 förekomsten av höftfrakturer på sjukhus i 

London. Av de inlagda patienterna hade 0,6 % en höftfraktur. I Sverige år 2003 hade  

20 % av de inlagda patienterna på Sveriges ortopedklinikerna en höftfraktur. Från 60-

talet fram till 90-talet har incidensen ökat från 3,2 till 9,1/1000 kvinnor och år. 

Medelvårdtiden för en patient med höftfraktur på 50-talet var cirka 140 vårddagar vilket 

minskade till cirka 30 vårddagar på 70-talet och till 9-10 vårddagar på 2000-talet (1). På 

90-talet ansågs höftfrakturer vara ett stort hälsoproblem och en orsak till handikapp 

genom minskad rörlighet, snabbare åldrande och ökad dödlighet (2).  

 

I Sverige och Norge var antalet höftfrakturer år 2003 högre jämfört med andra länder 

(1). I Finland inträffade hälften av antalet höftfrakturer jämfört med Sverige trots 

likartade levnadsförhållanden vilket kunde tyda på ärftliga faktorer (3). I Scotland, 

Hongkong och Nya Zeeland jämfördes frekvensen höftfrakturer. Trots ländernas olika 

breddgrader visade resultatet en ökad frekvens av höftfrakturer under vinterhalvåret. I 

Hong Kong fanns ingen snö därför var resultatet ett starkt bevis för att snö och is inte 

var orsaken för ökad frekvens höftfrakturer under vinterhalvåret. Forskarna trodde det 

kunde bero på att äldre tog på sig mer kläder vid kyla och blev mindre smidiga men 

också att det var mörkare under vintern (4).  

 

Prevalens 

Enligt Socialstyrelsens diagnosregister från år 2003 drabbades cirka 18 000 personer av 

höftfrakturer i Sverige. Patientantalet har fram till år 2003 ökat på grund av allt fler 

äldre i befolkningen. Risken för en svensk 50-åring att drabbas av en höftfraktur under 

sin livstid har uppskattats till 23 % för kvinnor och 11 % för män enligt Socialstyrelsen 

(1). Medelåldern hos patienterna med höftfraktur var år 2001 cirka 80 år och 75 % av 

patienterna var kvinnor. Höftfrakturer var en av de vanligaste frakturerna som drabbade 

den äldre befolkningen (5). Vid 80 års ålder hade var femte kvinna drabbats och vid 90 

år hade var tredje kvinna drabbats av höftfraktur. Mindre än 2 % av patienterna med 

höftfraktur var under 50 år (6).  

                                                                                                                                  1
 



Fallskador  

Dehlin och Rundgren skrev i sin bok att cirka en tredjedel av alla äldre över 65 år 

drabbades av en eller flera fallskador varje år. Cirka 2 % av de som ramlade drabbades 

av höftfraktur. Fallskador var den dominerande orsaken till olycksbetingad död hos 

äldre (2). Aktiva personer ramlade mer sällan än inaktiva. De som ramlat upplevde 

rädsla för att ramla på nytt. Fallolyckor var tre gånger vanligare hos individer som 

vistades på institution jämfört med hemmaboende. Även dödligheten var högre hos 

patienter som vårdades på institution före höftfrakturen, tre gånger högre än hos 

patienter från eget hem (1). 

 

Olika typer av höftfrakturer 

Höftfraktur hos äldre kan uppstå genom en  

kombination av skelettes hållfasthet och den  

kraft som riktats mot höften vilken ofta kan  

vara av lättare trauma, lågenergitrauma (5).  

Höftfrakturer delas huvudsakligen in i två 

frakturtyper, se figur 1. 

1.  Mediala collumfrakturer (cervikala), 

 genom lårbenshalsen – collum femoris.  

2. Trochantära frakturer,  

 genom trochantern.  

 De trochantära frakturerna delades in i  

 a) pertrochantära frakturer Figur 1; De olika frakturtyperna (7). 

 b) subtrochantära frakturer   

Med stigande ålder tenderar andelen trochantära frakturer att öka men som helhet är 

relationen 1/1 (5).  

 

Patienters upplevelse av höftfraktur 

I en engelsk studie intervjuades fem patienter, fyra kvinnor och en man om sina 

upplevelser av höftfrakturen. I resultatet framkom fyra huvudteman; 

• Upplevelser vid skadan. Vid skadetillfället var flertalet ensamma och 

beskrivningar som hjälplöshet och rädslor framkom. Patienterna beskrev 
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situationen vid själva skadetillfället som att de fokuserade på överlevnad och hur 

de skulle kunna kalla på hjälp. 

• Upplevelser av smärta. Samtliga patienter upplevde smärta i samband med 

skadan. Två av patienterna upplevde smärta trots smärtstillande läkemedel och 

deras upplevelse var att läkemedlen inte gjorde någon större nytta.  

• Upplevelser vid återhämtningen. Samtliga patienter uppmärksammade vikten av 

att återfå sitt oberoende i relation till hälsostatus före frakturen. Motivationen att 

själv kunna gå till toaletten, matsalsbordet eller rökrummet var en viktig 

nyckelfaktor för att återfå sitt oberoende.  

• Upplevelser av nedsatt funktion. När det gällde upplevelser kring nedsatt 

funktion efter höftfrakturen fanns rädslan kvar att de skulle ramla igen vilket 

begränsade flertalet av patienterna. Patienterna kände sig bundna till sitt hem på 

grund av att de inte vågade gå ut. Även ökat beroende av andra var en faktor 

som togs upp av de drabbade. Alla patienter diskuterade inslag av mognade 

insikter genom att de accepterade konsekvenserna av upplevelsen att ha brutit 

höften. En av patienterna uttryckte ”Jag ser på det på så vis, vad som än händer i 

livet även om det är obehagligt, är det en erfarenhet, eller hur? Jag tycker om att 

se det så istället för att göra en stor affär av det”1(8). 
 

Ökad dödlighet 

En grupp äldre kvinnor (n=7512) deltog i en studie som visade att höftfraktur innebar 

ökad risk för att dö tidigare. Efter justering för ålder och hälsostatus var risken att dö  

mer än dubbelt så stor för kvinnor med höftfraktur än hos kvinnor utan höftfraktur. Den 

ökade risken att dö på grund av höftfraktur var störst de första sex månaderna men fanns 

kvar i många år hos de med höftfraktur jämfört med de utan höftfraktur (9). Även en 

studie från Scotland visade på ett samband mellan höftfrakturer och ökad dödlighet (4). 
 

Omflyttningar 

I en studie från New York (n= 562) bodde 477 patienter hemma före höftfrakturen. 

Under de tre första månaderna efter höftfrakturen utvecklade 44 % av patienterna en 

eller fler kvarstående begränsningar i det dagliga livet. Efter sex månader hade de flesta 

                                                 
1 ” I look at it like this, whatever happens in life, even if it isn’t pleasant , it’s all experience, isn’t it? I like 
to look at it like that, rather than make heavy weather of it” (8 s 390). 
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återvänt hem, cirka 14 % hade annat boende och 13,5 % hade avlidit. Den 

genomsnittliga omflyttningen per patient var 3,5 gånger under dessa sex månader. Av 

förflyttningar var cirka 41 % mellan hemmet och sjukhuset, 36 % mellan 

rehabiliteringsavdelning/sjukhem och sjukhus, 17 % mellan rehabiliteringsavdelning/ 

sjukhem och hemmet och 4 % mellan två rehabiliteringsavdelningar/sjukhem. 

Forskarna ansåg att höftfrakturer fick konsekvenser för individers livs- och 

boendesituation samt utsattheten för omflyttningar. Forskarna ansåg att kunskap kring 

omflyttningar av patienter efter höftfraktur gav värdefull information för 

omvårdnadsplanering. Detta gav ökade möjligheter att minimera omflyttningar mellan 

olika boenden samt att förbättra och samordna den totala omvårdnaden för patienter 

efter höftfraktur (10).  
 

Kostnader 

Cirka en tredjedel av vårdkostnaderna för samtliga olycksfall var år 1995 orsakade av 

fallskador bland äldre (2). Patienter med höftfrakturer var en av de mest vårdkrävande 

patientgrupperna inom sjukvården. Samtliga patienter behövde operation och 

sjukhusvård. Patienter med höftfraktur hade ofta andra sjukdomar, vilket gjorde att de 

genom hela vårdkedjan behövde resurser från såväl sjukvård som kommunal omsorg. 

År 2003 opererades höftfrakturer på ett 50-tal sjukhus i Sverige till en total kostnad av 

cirka 1,5 miljarder kronor inklusive rehabilitering (1). En höftfraktur beräknades år 

2000 kosta cirka 160 000 kr under det första året efter frakturen (5). 
 

Problemformulering  

Frekvensen höftfrakturer ökar i samhället och kan leda till lidande, förändrat boende 

och ökad dödlighet för den drabbade. Höftfrakturer leder till resursutnyttjande av 

samhället, sjukvården och närstående. Långa vårdkedjor kräver ett nära samarbete 

mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omvårdnad. Sjuksköterskans kunskap 

om riskfaktorer och preventivt arbete är viktig i denna vårdkedja. Mot bakgrund av detta 

har uppsatsförfattarna valt att studera detta område för att ge sjuksköterskan ökade 

kunskaper om riskfaktorer och preventiva åtgärder i omvårdnaden av patienter med risk 

för höftfraktur.  
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer som kan leda till 

höftfrakturer hos äldre samt att beskriva preventiva åtgärder som sjuksköterskan kan 

använda i omvårdnaden för att förhindra höftfrakturer.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka riskfaktorer kan leda till höftfraktur hos äldre? 

2. Vilka preventiva åtgärder kan sjuksköterskan använda i omvårdnaden för att 

förhindra höftfrakturer hos äldre? 

 

Definitioner 

Äldre; med äldre menas i denna studie främst individer inom institutionsvård. 

 

Metod 

Design 

Designen för denna studie var en deskriptiv systematisk litteraturstudie.   

 

Urval och tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar söktes genom Högskolan Dalarnas databaser Elin och Blackwell 

Synergy. Sökning i ytterliggare databaser gav flera dubbletter av redan utvalda artiklar 

vilket medförde att endast två databaser användes. Sökord som användes var; hip 

fracture, risk factor, prevention, cause, nursing samt nursing care. Sökorden användes i 

olika kombinationer, se tabell 1.  
 

Tabell 1: Urvalsprocess för artiklar via databaser.  
Databas Sökord Ifyllda 

fält 
Antal 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar för 
bearbetning 

Antal utvalda 
artiklar efter 
bedömning  

Elin hip fracture Alla 1551 -  
Elin hip fracture AND risk 

factor 
Alla 77 17 7 

Elin hip fracture AND risk 
factor AND prevention 

Alla 14 - - 

Elin hip fracture AND risk 
factor AND prevention 
AND nursing 

Alla - - - 
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Databas Sökord Ifyllda 
fält 

Antal 
artiklar 

Antal Antal utvalda 
utvalda artiklar efter 
artiklar för bedömning  
bearbetning 

Elin hip fracture AND risk 
factor AND nursing 

Alla 5 - - 

Elin hip fracture AND nursing Alla 172 - - 
Elin hip fracture AND nursing 

AND risk factor 
Alla 15 3 1 

Elin hip fracture AND nursing 
AND cause 

Alla 9 1 - 

Elin hip fracture AND nursing 
care 

Alla 13 1 1 

Elin hip fracture AND 
prevention 

Alla 161 - - 

Elin hip fracture AND 
prevention AND nursing 

Alla 24 8 4 

Elin hip fracture AND 
prevention AND cause 

Alla 19 1 1 

Alla 2631 - - Blackwell hip fracture 
Abstract 261 - - 

Alla 1673 - - Blackwell hip fracture AND risk 
factor Abstract 61 3 - 

Alla 1302 - - Blackwell hip fracture AND risk 
factor AND prevention Abstract 31 1 - 

Blackwell Hip fracture Titel 114 - - 
Blackwell hip fracture AND risk 

factor 
Titel 5 1 1 

    36 15 
 
Artikelsökningarna gjordes utifrån fulltextdokument på grund av tidsbegränsning. 

Artiklarna som söktes skulle vara publicerade från år 1996 till 2006. Urvalet skedde 

utifrån vetenskapliga artiklar skrivna på engelskt språk. Exklusionskriterie var artiklar 

baserade på individer yngre än 50 år. Om titeln verkade intressant för studien lästes 

därefter abstraktet. Om abstraktet hade en antydan om att besvara syfte och 

frågeställningar valdes artikeln ut för vidare bearbetning.  

 

Antalet utvalda artiklar för bearbetning till resultatet var 36. Artiklarna delades upp och 

uppsatsförfattarna läste var för sig. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll. Artiklar 

som inte svarade på frågeställningarna exkluderades. Till resultatet valdes 21 artiklar, se 

tabell 2. För att få svar på frågeställning nummer två gjordes även manuell sökning. 

Från tidskriften Journal of Advanced Nursing valdes en artikel (24), en artikel (26) från 

ingående artiklars referenser samt fyra artiklar från en avhandling (20, 27-29). Till 

introduktionen valdes 4 artiklar.  
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Tabell 2. Sammanställning av källor som ligger till grund för resultatet. 
Ref 

nr 

Författare 

Land/År 

Titel Design 

 

Mätmetod Population Kvalitet 

13 Dargent-Molina P  
Piault S  
Bréart G 
 
Frankrike, 2006 

Identification of  women at 
increased risk of 
osteoporosis: no need to use 
different screening tools at 
different ages 

Kvantitativ    
Prospektiv  
Randomiserad 

BMD2 mätning 
Frågeformulär 
Klinisk och 
funktionell 
undersökning 

n = 4419 
 
Kvinnor med 
osteoporos 
 

Hög 

14 Kanis JA et al  
 
England, Sverige, Holland, 
Finland, Frankrike, Japan, 
Australien, USA, Canada 
2004 

A meta-analysis of previous 
fracture and subsequent 
fracture risk. 

Kvantitativ 
Kohort 
Prospektiv 

Frågeformulär 
 

n = 60161 
 
15259 män 
44902 kvinnor 

Hög 

15 Bensen R et al 
 
Canada, 2005  

Evaluation of easily 
measured risk factors in 
prediction of osteoporotic 
fractures.  

Kvantitativ  
Prospektiv 

Patientdata från 
Databas 
Frågeformulär 
 

n = 3426 
 
Kvinnor med 
osteoporos 

Medel 

16 Ivers RQ et al 
 
Australien, 2003 

Visual Risk Factors for Hip 
Fracture in Older People. 

Kvantitativ 
Kohort 
Prospektiv 

Ögonundersökning 
Frågeformulär  

n = 3654 
Synskadade 
individer 

Medel 

17 Johansson C 
Hellström L 
Ekelund P 
Milsom I 
  
Sverige, 1996 

Urinary incontinence: a 
minor risk factor for hip 
fracture in elderly women 

Kvantitativ 
Longitudinell 

Standardiserat 
frågeformulär 

n = 740  
 
Kvinnor 

Medel 

18 Cox Curry L 
Hogstel M O 
Davis G C. 
 
USA, 2003  

Functional status in older 
women following hip 
fracture.  

Kvalitativ Strukturerad intervju  n = 23 
 
Kvinnor 
 

Hög 

19 Allander E et al  
 
Sverige, 1998 

Circumstances around fall in 
a multinational hip fracture 
risk study: a diverse pattern 
for prevention. 

Kvantitativ 
Fallstudie 
 

Standardiserat och 
värderat fråge-
formulär 

n = 2816 
 
730 män 
2086 kvinnor 

Hög 

20 Jensen J 
Lundin-Olsson L 
Nyberg L 
Gustafson Y 
 
Sverige, 2002  

Falls among frail older 
people in residential care.  

Kvantitativ 
Kluster design 
 

Rapportformulär 
semistrukturerat 
Frågeformulär 
 

n =121  
 
38 män 
83 kvinnor 
Brukare i 
särskilt boende 

Hög 
 
 
 

21 Meriläinen S 
Nevalainen T 
Luukinen H 
Jalovaara P.  
 
Finland, 2002 

Risk factors for cervical and 
trochanteric hip fracture 
during a fall on the hip. 

Kvantitativ 
Kvasi-
experimentell 
matchning 

Standardiserat 
frågeformulär 
 

n=438 
 
män = 129 
kvinnor = 309 
Patienter på 
sjukhus, -hem 

Medel 
 
 
 

22 Suzuki T et al  
 
Japan, 1997 

Case-Control Study of Risk 
Factors for Hip Fractures in 
the Japanese Elderly By a 
Mediterranean Osteoporosis 
Study (MEDOS) 
Questionnaire 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Fall-kontroll 

MEDOS3  
Frågeformulär 
 
 

n = 747  
 
129 män 
618 kvinnor 
 
 

Hög 

23 Walter LC 
Lui LY 
Eng C 
Covinsky KE.  
 
USA, 2003  

Risk of Hip Fracture in 
Disabled Community-Living 
Older Adults. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Kohort 

Rapportformulär 
 

n = 5187 
 
1504 män 
3683 kvinnor 
Sjukhems- 
patienter 

Medel 

24 Sandison R 
Gray M 
M Reid D  
United Kingdom, 2004 

Lifestyle factors for 
promoting bone health in 
older women. 

Kvantitativ  
Kvalitativ  
Deskriptiv 
survey 

Postenkäter 
Intervjuer  

n =273 
 
kvinnor  
 

Hög 

                                                 
2 Bone Mineral Density 
3 MEDOS = A multicentre case control study on annual incidence, risk factors for hip fracture in men and women  
aged > 50 years in the Mediterranean area.    
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Ref 

nr 

Författare 

Land/År 

Titel Design 

 

Mätmetod Population Kvalitet 

25 Pedersen PU. 
 
Danmark, 2005 
 

Nutritional care: the 
effectiveness of actively 
involving older patients. 

Kvantitativ 
Kvasi-
experimentell 
Icke 
randomiserad 

Frågeformulär 
 

n = 253 
 
Ortoped-
patienter 

Hög 

26 Campbell AJ et al 
 
Nya Zeeland,  2005  

Randomised controlled trial 
of prevention of falls in 
people aged ≥ 75 with severe 
visual impairment: the VIP 
trial. 

Kvantitativ  
Randomiserad  
 

Ögonundersökning 
Rapportkort 
 

n = 391 
 
124 män 
267 kvinnor 
Synskadade 

Hög 

27 Jensen J 
Lundin-Olsson L 
Nyberg L 
Gustafson Y 
 
Sverige, 2002  

Fall and injury prevention in 
older people living in 
residential care facilities. A 
cluster randomized trial.  

Kvantitativ 
Kluster design 
Randomiserad 
 

Rapportformulär 
Frågeformulär 

n = 402 
 
113 män 
289 kvinnor 
Brukare i 
särskilt boende 

Hög 
 
 
 

28 Jensen J 
Nyberg L  
Gustafson Y  
Lundin-Olsson L 
 
Sverige, 2003 

Fall and injury prevention in 
residential care – effects in 
residents with higher and 
lower levels of cognition.  

Kvantitativ 
Kluster design 
Randomiserad 
 

Rapportformulär 
MMSE4

 

n = 402 
 
113 män 
289 kvinnor 
Brukare i 
särskilt boende 

Hög 
 
 
 

29 Jensen J 
Nyberg L  
Rosendahl E 
Gustafson Y  
 
Sverige, 2003 

Effects of a fall prevention 
program including exercise 
on mobility and falls in frail 
older people living in 
residential care facilities.  

Kvantitativ 
Kluster design 

Rapportformulär 
MMSE5 
BBS5

 

n = 402 
 
113 män 
289 kvinnor 
Brukare i 
särskilt boende 

Hög 
 
 
 

30 Warnke A 
Meyer G 
Bender R 
Mühlhauser I  
 
Tyskland, 2004 

Predictors of Adherence to 
the Use of Hip Protectors in 
Nursing Home Residents. 

Kvantitativ 
Kohort 
Kluster 
randomiserad 

Undervisnings- 
program 

n = 511 
 
62 män 
449 kvinnor 
Sjukhems-
patienter 

Hög 

31 Forsén L et al   
 
Norge, 2003 

Prevention of hip fracture by 
external hip protectors: an 
intervention in 17 nursing 
homes in two municipalities 
in Norway. 

Kvantitativ 
Förtest/test 
design 
 

Patientjournal 
Rapportregister 
 

n = 965 
 
299 män 
666 kvinnor 
Sjukhems- 
patienter 

Hög 

32 Chan DK et al 
  
Australien, 2000 

Effectiveness and 
acceptability of a newly 
designed hip protector: a 
pilot study. 

Kvantitativ 
Randomiserad 
 

Fallrapport 
Frågeformulär med 
fasta svar 
 

n = 71 
 
Sjukhems- 
patienter 

Medel 

33 Jester R 
Wade S 
Henderson K.   
 
United Kingdom, 2005 
 
 

A pilot investigation of the 
efficacy of falls risk 
assessment tools and 
prevention strategies in an 
elderly hip fracture 
population. 

Kvantitativ  
Pilotstudie 
Kvasi- 
experimentell, 
Retrospektiv 
respektive 
prospektiv 

FRASE (Fall risk 
Assessment Scale for 
the Elderly ) 
STRATIFY 
(St Thomas’s Risk 
Assessment Tool ) 

n = 90 
 
20 män 
70 kvinnor 
Sjukhus 
patienter 

Medel 

 
Granskningsmallar  

Kvaliteten på artiklarna bedömdes utifrån granskningsmallar som uppsatsförfattarna 

modifierade för att passa denna litteraturstudie. Två granskningsmallar togs fram, en för 

kvantitativa artiklar och en för kvalitativa artiklar. Både den kvantitativa och kvalitativa 

                                                 
4 MMSE = Mini Mental State Examination 
5 BBS = Berg Balance Scale 
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granskningsmallen utformades utifrån Willman och Stoltz samt Forsberg och 

Wengströms mallar för kvalitetsgranskning av artiklar (11,12).  

Varje artikel poängsattes genom att frågor som besvarades med ja fick ett poäng och 

frågor besvarade med nej fick noll poäng. Både den kvantitativa och den kvalitativa 

mallen kunde ge maximalt 16 poäng. För att artikeln skulle anses vara av hög kvalitet 

krävdes minst 13 poäng av totalt 16. För medelkvalitet krävdes 10 poäng. Vid 9 poäng 

eller lägre bedömdes artikeln vara av låg kvalitet och exkluderades. 

 

Grunden för den kvantitativa granskningsmallen utgjorde angiven forskningsmetod, 

population, patientkarakteristiska (ålder, man/kvinna), exklusionskriterier, 

urvalsförfarandet, representativt urval, bortfall, etiskt resonemang, validitet, reliabilitet 

och om resultatet var generaliserbart (11). Därutöver valdes ytterliggare kriterier som 

uppsatsförfattarna ansåg viktiga i kvalitetsgranskningen som geografiskt område, 

inklusionskriterier, beskrivning av mätmetoden och om resultatet var av klinisk 

betydelse (12).  

 

Den kvalitativa granskningsmallen utformades på liknande sätt med tydlig 

avgränsning/problemformulering, population, patientkarakteristiska (ålder, 

man/kvinna), beskrivning av urvalsförfarandet, etiskt resonemang, beskrivning av 

datainsamlingen, beskrivning av analys, tydligt redovisat resultat och om resultatet 

kunde återkopplas till forskningsfrågan (11). Kompletterande kriterier som lades till var 

geografiskt område, inklusions-, exklusionskriterier, representativt urval och om 

resultatet var av klinisk betydelse (12). Uppsatsförfattarna lade själva till bortfall i den 

kvalitativa granskningsmallen för att få enhetliga granskningsmallar. Artiklarna skulle 

efter bedömning via granskningsmallar vara av hög- eller medelkvalitet, se tabell 3. 

 

Tabell 3: Artiklar granskade med granskningsmall till grund för resultatet. 

Kvalitetsgrad Antal poäng Antal artiklar 

Hög 13 -16 14 

Medel 10 -12 7 

Totalt  21 
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Etisk granskning 

Denna studie krävde inget tillstånd från Högskolan Dalarnas forskningsetiska kommitté 

på grund av att designen var en litteraturstudie. Uppsatsförfattarna bearbetade artiklarna 

på ett objektivt och sanningsenligt sätt. 

 

Resultat 

Riskfaktorer 

Osteoporos 

En fransk studie jämförde benmineralhalten i skelettet hos kvinnor i åldern 60-70 år 

(n=399), 70-80 år (n=392) och > 80 år (n=3628). Resultatet visade att benmineralhalten 

i skelettet minskade med stigande ålder. Hos kvinnorna i åldersgruppen 60-70 år hade 

14 % osteoporos. Hos kvinnorna som var 80 år och äldre hade 51 % utvecklat 

osteoporos och 80 % av de kvinnorna hade en låg vikt, < 45 kg.  Låg vikt var en 

riskfaktor för att utveckla osteoporos som i sin tur var en riskfaktor för höftfraktur (13). 

I en internationell studie (n=60 161) drabbades drygt 5500 individer av en fraktur, av 

dessa var 978 höftfrakturer. Låg benmineralhalt kunde förklara höftfrakturen hos 22 % 

av individerna (14). 

 

I en studie från Canada gjorde forskarna en riskbedömning av kvinnor med osteoporos 

(n=3426) för att försöka förutsäga frakturrisken. Riskbedömningen innehöll sju olika 

variabler som var ålder, fraktur efter 50 års ålder, fraktur efter 50 års ålder hos modern, 

vikt mindre än 57 kg, rökning, om individen använde armarna för att resa sig från en 

stol och mätning av benmineralhalten. En högre risk att drabbas av en höftfraktur hade 

de kvinnor som var mellan 75-79 år, de som haft en tidigare fraktur efter 50 års ålder 

och de som var rökare. Variabeln för att förutsäga en risk för höftfraktur hos kvinnor 

med osteoporos var att de endast kunde resa sig från en stol med hjälp av armarna (15).   

Synnedsättning  

En studie från Nya Zeeland visade att patienter med nedsatt syn hade ökad risk för att 

ramla (26). I en annan studie från Australien deltog patienter med synnedsättning 
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(n=3654) med syfte att studera risken för höftfraktur vid synnedsättning. Studien 

genomfördes under en femårsperiod med inledande frågeformulär och ögon- 

undersökning. Efter fem år gjordes en uppföljning med avseende på försämrad syn och 

antal höftfrakturer. Resultatet visade att patienter med synfältsförlust, försämrad 

synskärpa och gråstarr hade ökad risk för fallolyckor som kunde leda till höftfraktur. 

Risken att drabbas av höftfraktur var störst de första två åren och speciellt för patienter 

över 75 år (16). 

Urininkontinens 

I en svensk studie jämförde forskarna om kvinnor med urininkontinens (n=384) hade 

högre risk att drabbas av höftfraktur än kvinnor (n=356) utan besvär av urinläckage. 

Bland kvinnorna med urininkontinens bodde 129 kvinnor på institution respektive 24 

kvinnor i kontrollgruppen. Dubbelt så många inkontinenta kvinnor använde 

gånghjälpmedel jämfört med kontrollgruppen. Vikten och BMI var högre hos kvinnorna 

med inkontinens. Risken att ramla var likvärdig i båda grupperna (43,5 %). Frekvensen 

höftfrakturer var högre hos kvinnorna med urininkontinens (22,9 %) jämfört med 

kontrollgruppen (10,4 %). Av de 384 kvinnorna med urininkontinens drabbades 77 av 

höftfraktur varav 46 skedde på institution respektive 31 i hemmet (17). 

Miljö 

I en amerikansk studie deltog 23 kvinnor som drabbats av höftfraktur. Majoriteten av 

kvinnorna hade ramlat i samband med höftfrakturen, tolv inomhus, åtta utomhus och tre 

oredovisade. Hälften av kvinnorna som ramlat inomhus hade ramlat i köket. Exempel 

på kvinnornas beskrivning hur de ramlat var: ”snubblade på skosnöret”, ”reste mig upp 

från en stol”, ”snubblade över en afghanmatta som låg omlott när jag reste mig upp från 

en stol”, ”snubblade över en blomkruka på gården”, ”ramlade när jag bar tvätt” och 

”ramlade i ett mörkt rum”6 (18).  

 

En svensk studie från sex olika länder (n=2816) visade att majoriteten av patienterna 

med höftfraktur hade ramlat inomhus (66,5 %). Fler kvinnor än män ramlade inomhus 

                                                 
6 ”tripped on a shoelace”, was getting up from a chair”, ”tripped over an afghan (rug) that was over lap 
when getting up from a chair”, “tripped over a flower pot in the garden”, fell while carrying laundry” and 
fell in a dark room” (18 s 353) 
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och kvinnorna var i medeltal tre år äldre än männen. Att ramla på morgonen var 

vanligast (29,8 %), en fjärdedel av höftfrakturerna skedde på  

eftermiddagen och 10 % av höftfrakturerna hände på natten. Att ramla i samma 

våningsplan var den vanligaste fallolyckan för majoriteten av patienterna (män 66,1 %, 

kvinnor 75 %). Att ramla i trapp stod för 11 % av fallolyckorna. Halkning stod för    

46,4 %, snubbling på matta 6,4 % och på väg till toaletten inträffade 17,2 % av 

fallolyckorna som ledde till höftfraktur (19). 

 

I en svensk studie av Jensen, Lundin-Olsson, Nyberg och Gustafson följdes äldre 

pensionärer i särskilt boende under tre år. Totalt ramlade 121 personer 428 gånger med 

118 skador (28 %) och 48 frakturer som följd. Av de 48 frakturerna var nio 

höftfrakturer. Endast revbensfrakturer var mer frekvent. De vanligaste tillfällena då 

pensionärerna ramlade skedde under natten (27 %), lika många ramlade i anslutning till 

toalettbesök (28 %) och i samband med akut sjukdom (23 %) (20).  

 

I en finsk studie (n=438) ville forskarna undersöka om det fanns olika orsaker mellan 

cervikala och trochantära frakturer. Resultatet visade att oförmåga att gå ensam utomhus 

var en riskfaktor för att drabbas av en cervikal fraktur medan att ramla inomhus var 

riskfaktor för en trochantär fraktur. Resultatet visade även att låg vikt, att vara lång, att 

ha astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och att ramla från stående var 

riskfaktorer för båda typerna av höftfrakturer. Anledningen till att trochantära frakturer 

var mer frekvent inomhus trodde forskarna berodde på att de individerna hade låg 

benmineralhalt och drabbades av fraktur redan vid lågenergitrauma (21).  

Andra riskfaktorer  

En internationell studie (n=60 161) visade att individer som tidigare drabbats av en 

fraktur hade ökad risk att drabbas av höftfraktur. Risken att drabbas av höftfraktur var 

högre för individer i åldern 50-65 år och minskade gradvis med stigande ålder (14). 

 

Patienter som drabbats av höftfraktur (n=249) ingick i en japansk studie. Resultatet 

visade olika riskfaktorer för att drabbas av höftfraktur.  Riskfaktorerna var att patienten 

tidigare bott på landsbygden, haft stillasittande arbete, sömnstörningar under de senaste 

sex månaderna, stroke med halvsidig förlamning, drack mer än tre koppar kaffe om 
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dagen och om patienterna sovit i en västerländsk säng den senaste tiden. Forskarnas 

teori varför patienter som tidigare bott på landsbygden hade en ökad risk var att de hade 

ett ökat saltintag som påverkade benmineralhalten negativt (22). 

 

I en svensk studie ingick patienter med höftfraktur från sex olika länder (n=2816). Hos 

14,2 % av patienterna var dålig balans och yrsel orsaken till fallolyckan. De vanligaste 

läkemedlen som användes bland patienterna som drabbats av höftfraktur var blodtrycks-

sänkande medicin (16,4 %), ångestdämpande läkemedel (14,3 %) och lugnande 

läkemedel (8,3 %). Medicinering av ångestdämpande och lugnande läkemedel var två 

gånger vanligare hos kvinnor medan användande av alkohol var fyra gånger vanligare 

hos män (19).  

 

En amerikansk studie (n= 5187) visade att individer med kognitiv nedsättning och 

fysiskt förmåga att självständigt förflytta sig till och från säng, stol och toalett var 

riskfaktorer för att drabbas av höftfraktur. Forskarna menade att genom att självständigt 

förflytta sig uppstod fler tillfällen att ramla och drabbas av frakturer än hos individer 

som var beroende av andra vid förflyttning (23). 

 

Prevention 

Livsstilsförändringar vid osteoporos 

I en engelsk studie fick kvinnor (n=273) information om hur diet, fysisk aktivitet, 

alkohol och rökning kunde påverka utvecklingen av osteoporos. Efter ett år visade 

studien att 22 % av kvinnorna ändrat sin diet och 12 % hade ökat sin konsumtion av 

mjölk till mellan en halv och en liter mjölk per dag. Kvinnorna som hade låg till medel 

risk att utveckla osteoporos var mer benägna att ändra sin diet än de kvinnor som befann 

sig i hög risk för att utveckla osteoporos. Mängden fysisk aktivitet var oförändrad för  

68 % av kvinnorna, 13 % tränade mindre och 19 % tränade mer än tidigare. Totalt hade 

6 % ökat sin fysiska aktivitet efter ett år. Träning som belastade skelettet utfördes av   

57 % av kvinnorna. Dessa kvinnor tränade mer än 30 minuter tre gånger i veckan. 

Kvinnornas alkoholvanor visade att 60 % av kvinnorna drack alkohol. Av dessa kvinnor 

hade 80 % inte ändrat på sina alkoholvanor medan två kvinnor (1,2 %) hade ökat sin 

konsumtion och 29 kvinnor (18 %) hade minskat sin alkoholkonsumtion. Majoriteten 
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(81 %) var icke rökare, 52 kvinnor (19 %) var rökare och av dessa hade fem lyckats 

sluta röka under året. Av de kvinnor som rökt under det senaste året var 48 % i 

högriskgruppen för att utveckla osteoporos. Det fanns samband mellan rökning och högt 

alkoholintag för ökad risk att utveckla osteoporos (24). 

Information och utbildning 

I den engelska studien (n = 273) om livsstilsförändringar vid osteoporos tyckte 

majoriteten av kvinnorna att informationen var på lagom nivå. Det var fem kvinnor som 

inte kom ihåg att de fått information, 21 kvinnor ansåg att de fått för lite information 

och en kvinna ansåg att hon fått för mycket information. På frågan om kvinnorna ville 

ha mer information om livsstilsförändringar för att motverka osteoporos ansåg 145 

kvinnor att det vore betydelsefullt. Av dessa kvinnor hade flertalet låg risk för att 

utveckla osteoporos. Att kvinnor med låg risk för att utveckla osteoporos var mer 

angelägna om att få mer information förvånade forskarna. Detta trodde forskarna 

berodde på att dessa kvinnor var mer motiverade att ändra sin livsstil för att stanna kvar 

på en låg risknivå för osteoporos (24). 

 

I en dansk studie (n=253) studerades effektiviteten av omvårdnad med avseende på 

näringsstatus och patientens aktiva medverkan. Resultatet visade att individualiserad 

omvårdnad med både muntlig och skriftlig utbildning i näringslära anpassad efter 

patientens kunskap, erfarenhet, önskemål och allmänna riktlinjer var betydelsefullt. 

Patienterna ökade intaget av protein med 23 % och ökade intaget av energi med 45 % 

under de första tio dagarna jämfört med kontrollgruppen som inte fick samma 

information (25).  I den franska studien med äldre kvinnor över 60 år med låg vikt 

(n=4419) menade forskarna att genom att väga kvinnor skulle fler identifieras som 

riskpatienter för att utveckla osteoporos (13). 

 

I den tidigare nämnda japanska studien (n= 747) var vikten och Body Mass Index 

(BMI) högre i kontrollgruppen som inte drabbats av höftfraktur. Resultatet visade att 

högt BMI, intag av fisk 3-4 gånger per vecka och måttligt alkoholintag (mindre än 27 g 

etanol/dag) var faktorer som minskade risken att drabbas av höftfraktur (22).  
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Åtgärder för synskadade 

Synskadade patienter (n=391) från Nya Zeeland studerades med avseende på preventiva 

åtgärder för att minska fallolyckor. Genom att uppskatta risker och tillsammans med 

patienten identifiera föremål, beteenden eller brist på hjälpmedel kunde boendemiljön 

göras säkrare. Hos patienter som nyligen ramlat, utan fraktur som följd, var det speciellt 

effektivt att göra uppskattning av risker och förbättringsåtgärder för att minska 

fallrisken. Patienterna fick även utföra ett styrketräningsprogram, inriktat på muskel- 

och balansträning i kombination med promenader och vitamin D. Träningsprogrammet 

visade sig vara ineffektivt för att minska antalet fallolyckor hos synskadade vilket 

forskarna misstänkte kunde bero på låg följsamhet av de planerade träningstillfällena. 

Forskarna ansåg att allmänna samhällssatsningar på preventionsprogram inte var 

generaliserbara utan behövde anpassas för olika kategorier av äldre som exempelvis de 

med nedsatt syn. (26). 

Åtgärder för att förhindra fallolyckor 

Jensen, Lundin-Olsson, Nyberg och Gustafson visade i en studie (n=402) att ett 

preventivt program för fallolyckor med både generella och riktade insatser av flera olika 

personalkategorier var till nytta för äldre i särskilda boenden. Exempel på åtgärder i 

preventionsprogram var att utbilda och handleda personal, minska riskfaktorer i 

omgivningen, utföra säkrare förflyttningar, granska medicinering och sjukdomssymtom 

samt att erbjuda byxor med höftskydd. Resultatet visade att antalet riskfaktorer, 

fallolyckor och frakturer minskade (27). En annan studie (n=402) av samma författare 

visade att preventionsprogram var särskilt effektivt för äldre med god eller måttligt 

nedsatt kognition. Preventionsprogram i form av individuellt utformad träning av 

styrka, balans och gång medförde en förbättrad rörelseförmåga bland äldre oberoende 

av kognitionsnivå. Forskarna påpekade vikten av att i framtiden utveckla 

preventionsprogram för att minska fallrisken för äldre med större kognitiv nedsättning, 

speciellt för prevention av höftfraktur (28).  

 

En studie av äldre brukare i särskilt boende (n=402) visade inget samband mellan fysisk 

aktivitet och minskad fallrisk men effekten av förbättrad rörelseförmåga kvarstod lång 

tid efter avslutad träning (29). I Jensen et als studie om fallolyckor hos äldre var 
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forskarnas slutsats att ägna speciell uppmärksamhet i preventionsprogram för att 

förhindra patienter att ramla nattetid, i samband med toalettbesök, efter måltider, vid 

resande från sittande till stående, vid gång och vid akut sjukdom (20).  

Höftskydd 

I en studie från 49 olika sjukhem i Tyskland ville forskarna studera om utbildning av 

sjuksköterskor, patienter och kostnadsfria höftskydd påverkade frekvensen 

höftfrakturer. I interventionsgruppen (n = 237) utbildades sjuksköterskorna i 60-90 

minuter för att sedan undervisa patienterna. Anhöriga till patienterna informerades.  

Kontrollgruppen (n = 274) fick en kort information och genomgång på cirka 10 minuter. 

Resultatet visade att patienter i interventionsgruppen ökade användandet av höftskydd 

vilket ledde till en minskad frekvens av höftfraktur med 40 %. I interventionsgruppen 

användes höftskydden mindre av de patienter som använde gånghjälpmedel samt hos 

patienter som inte hade problem med urininkontinens. I kontrollgruppen använde 

patienter endast höftskydd vid rädsla för att falla och när det fanns fler sjuksköterskor i 

tjänst. Patienter med svår funktionsnedsättning i kontrollgruppen använde höftskydd i 

mindre utsträckning. Forskarnas slutsats var att kostnadsfria höftskydd i kombination 

med utbildning av sjukvårdspersonal och sjukhemsboende var de viktigaste faktorerna 

för användandet av höftskydd och för att minska antalet höftfrakturer (30).  
 

I en studie från Norge erbjöds 17 sjukhem (n=965) inom två kommuner kostnadsfria 

höftskydd under 18 månader. Syftet var att studera effekterna av införande av höftskydd 

som en ordinarie del i den dagliga verksamheten för alla boende. Utbildning av vård-

personalen och stimulerande aktiviteter erbjöds för ökad användning av höftskydden på 

sjukhemmen. Under perioden ådrog sig 61 personer (6 %) en höftfraktur varav 31  

(51 %) var dagliga användare av höftskydd. Av dessa 31 personer (51 %) använde inte 

14 (45 %) skydden då de fick höftfrakturen, fem (16 %) hade skydden på fel ställe. 

Resterande 12 personer (39 %) med höftfraktur bar skydden korrekt. I denna under-

sökning fanns samband mellan att bära höftskydd och minskad frekvens höftfrakturer. 

Studien visade att det fanns utvecklingsmöjligheter att minska frekvensen höftfrakturer 

ytterligare om producenterna av höftskydd kunde utveckla mer komfortabla höftskydd 

utan att de minskade skyddseffekten. Det var också av vikt att sjukvårdspersonal 
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utbildade och uppmuntrade riskpatienter och deras närstående att använda höftskydd på 

riskpatienterna (31). 

 

I en studie från Australien ingick 71 patienter från sjukhem bedömda som 

högriskpersoner för fall. Interventionsgruppen som bar höftskydd omfattade 40 personer 

(56 %) och kontrollgruppen bestod av 31 personer (44 %) utan höftskydd. I studien som 

sträckte sig över nio månader ramlade deltagarna i interventionsgruppen 191 gånger 

med tre frakturer (2 %) som följd. Kontrollgruppens deltagare ramlade 101 gånger med 

sex frakturer (6 %) som följd. Resultatet visade höftskyddens effektivitet att förhindra 

höftfrakturer. Patienternas uppfattning av att själv vara av låg risk för att ramla var den 

primära orsaken till att inte använda höftskydd. Forskarna ansåg att acceptansen att bära 

höftskydd samt höftskyddens utformning skulle avgöra framtida användning av 

höftskydd (32).  

 

I en studie från Finland ville forskarna ta reda på vilka individer som hade bäst nytta av 

att använda höftskydd. Forskarna menade att en lång och lätt person som led av en 

obstruktiv lungsjukdom och med oförmåga att gå själv utomhus skulle ha nytta av att 

använda höftskydd (21). 

Riskbedömningsinstrument och strategier 

En pilotstudie från England hade som syfte att undersöka precisionen på olika 

instrument för fallriskbedömning och avgöra om preventionsstrategier reducerade 

antalet fallolyckor som ledde till höftfraktur. De undersökta instrumenten för 

riskbedömning var Fall Risk Assessment Scale for Elderly (FRACE) och Saint 

Thomas’s Risk Assessment Tool (STRATIFY). Totalt ingick 90 patienter varav 30 

studerades retrospektivt och 60 patienter prospektivt. Pålitligheten för bägge 

riskbedömnings-instrumenten var hög. Två patienter ramlade i den prospektiva gruppen 

respektive tre hade ramlat i den retrospektiva gruppen. Resultatet visade att bägge 

bedömnings-verktygen FRACE och STRATIFY överskattade riskerna för fallolyckor. 

Denna överskattning av risker kunde leda till överutnyttjande av omvårdnadsresurser. 

Forskarna ansåg att vidare forskning inom området var viktigt för att hitta tröskelvärden 

och inkludera yttre faktorer för säkrare förutsägbarhet (33). 
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I en amerikansk studie visades att individer med kognitiv nedsättning som valde att bo 

kvar hemma med hemsjukvård inte hade någon större risk att drabbas av höftfraktur än 

de som bodde på sjukhem. Forskarna ansåg att individer med riskfaktorer borde bli 

föremål för preventivt arbete genom att inkluderas i strategier för att göra förflyttning 

säkrare. Åtgärder för att öka benmineralhalten och användning av höftskydd var 

ytterliggare åtgärder forskarna föreslog för att minska risken för höftfraktur (23). 

 

I en svensk studie där patienter med höftfraktur från sex olika länder ingick ansåg 

forskarna att resultatet visade att det var ingen ide att implementera globala preventions-

strategier för att förhindra fallolyckor. Istället föreslog forskarna att prevention bör 

innehålla olika målgrupper, vara landspecifik och anpassad efter lokala förhållanden. 

För högriskgrupper på institution kunde prevention introduceras utan fördröjning (19).  

 

Diskussion 

Sammanfattning av resultat  

Resultatet baserades på 21 vetenskapliga artiklar (13-33) som visade att kvinnligt kön, 

hög ålder, osteoporos, tidigare frakturer, synnedsättning, urininkontinens, läkemedel, 

nedsatt kognition, rörlighet och faktorer i närmiljön var riskfaktorer som kunde leda till 

höftfrakturer hos äldre. Andra riskfaktorer var låg vikt, rökning, att vara lång, att ha 

astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Att ramla från stående, vara 

inomhus, vid toalettbesök, vid akut sjukdom och att ramla på natten samt morgonen var 

andra vanliga riskfaktorer. Preventivt arbete för att minska riskerna för höftfraktur var 

åtgärder som information och utbildning, livsstilsförändringar, riskbedömning för 

fallolyckor och riskbedömning av närmiljön. Träningsprogram för att förbättra styrka 

och balans samt ökad användning av höftskydd var ytterligare preventiva åtgärder som 

sjuksköterskan kunde använda. Kunskap och medvetenhet om riskfaktorer och 

prevention mot höftfrakturer kunde vara betydelsefullt för att förhindra höftfrakturer, 

minska lidande och öka överlevnaden. Med kunskaper och enkla hjälpmedel kunde 

sjuksköterskan och omvårdnadspersonal minska frekvensen höftfrakturer. Genom att 

göra en riskbedömning av individens hälsohistoria, aktuellt status och närmiljö kunde 

sjuksköterskan vidta effektiva preventiva åtgärder.  
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Resultatdiskussion  

I flera studier framkom osteoporos som en stor riskfaktor för att drabbas av höftfraktur. 

Hög ålder och låg vikt var förutsägbara faktorer för utveckling av osteoporos (13-15, 

22). En annan intressant iakttagelse var att det fanns ökad risk för höftfraktur hos 

patienter med osteoporos som inte kunde resa sig från en stol utan att använda armarna 

(15). Uppsatsförfattarna föreslår en enkel metod för sjuksköterskor att identifiera 

riskpatienter genom att väga äldre patienter samt studera hur de reser sig från en stol.  

Den japanska studien visade riskfaktorer som avvek från andra studier som tidigare 

boende på landsbygd, sömnstörningar under de senaste sex månaderna, att dricka mer 

än tre koppar kaffe om dagen och att sova i en västerländsk säng senaste tiden (22). 

Uppsatsförfattarna tolkar detta som signaler om behovet av att ”vidga synen” inom 

sjuksköterskans preventiva arbete. Ökad internationalisering kräver att sjuksköterskan 

måste ta hänsyn till olika etniciteters kulturella förutsättningar. Om man har kaukasiskt 

ursprung kan det vara bra att sova i en bädd på golvet (futong) för att träna uppstigning, 

minska risken för att ramla från säng och träna att ligga på hårt underlag.  

 
Studier visade att människor med nedsatt syn hade ökad risk att ramla. Hos personer 

med synnedsättning som ramlat nyligen var det effektivt att arbeta med prevention för 

att förhindra fallolyckor (16, 26). Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan kan 

minska risken för fallolyckor genom att samverka med andra yrkesgrupper, göra 

riskbedömningar och förbättra boendemiljön. Bra belysning, tydlig färgsättning, väl 

fungerande gånghjälpmedel, stödhandtag och ledstänger är exempel på enkla åtgärder.  

 
Kvinnor med urininkontinens hade högre risk att drabbas av höftfraktur. Kvinnorna 

hade högre BMI och använde gånghjälpmedel i större utsträckning än kontrollgruppen 

(17). Att frekvent behöva uppsöka toaletten och samtidigt ha gångsvårigheter är 

indikationer för sjuksköterskan att vara observant för fallrisken. Att använda 

gånghjälpmedel kan ses ur två perspektiv. Gånghjälpmedel kan vara en riskfaktor för att 

snubbla på och över i trånga utrymmen. Samtidigt kan gånghjälpmedel ge stöd och 

balans för att minska risken för att ramla. Kvinnor med inkontinens blir begränsade att 

utföra aktiviteter såväl fysiska som sociala på grund av rädsla för att inte hinna till 

toaletten. Detta kan leda till att patienten blir överviktig och kanske förklarar varför ett 

högt BMI i denna studie var en riskfaktor. I den japanska studien gav ett högt BMI en 
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minskad risk för höftfraktur (22). Uppsatsförfattarna tolkar att inkontinens medför en 

stress för att hinna till toaletten som kan medföra att patienterna inte är uppmärksamma 

och lättare ramlar. Toalettbesök i sig var en riskfaktor enligt Jensens et als studie (20). 

Kvinnor med urininkontinens bör uppmärksammas i tidigt skede för att förebygga 

framtida höftfrakturer. 

 

Flera studier visade att den vanligaste platsen att ramla var inomhus. Tidpunkten för de 

vanligaste fallolyckorna skiljde sig dock mellan olika studier. Enligt Allander, Gullberg, 

Johnell, Kanis, Ramstam och Elffors studie var det vanligast att ramla på morgonen följt 

av eftermiddagen och endast 10 % ramlade på natten. Jensen et al. fann i sin studie att 

det var vanligast med fallolyckor under natten och i samband med toalettbesök, efter 

måltider, vid resande från sittande till stående, vid gång och sjukdom i särskilt boende 

(18-20). Uppsatsförfattarna tolkar detta som att med stigande ålder och ökad 

institutionalisering bör omvårdnaden och det preventiva arbetet prioriteras kring 

toalettbesök, förflyttningar, vid sjukdomstillstånd och nattetid samt morgontimmarna. 

Detta kan vara viktigt att ta hänsyn till vid schemaläggningar och bemanningsplanering. 

Nattetid kan patienten behöva sitta en stund på sängkanten för att hinna reglera 

blodtrycket. Att halka var den största orsaken till höftfrakturen, detta är en riskfaktor att 

ta hänsyn till när det gäller golv, möblering, mattor och val av skor.  Många äldre var 

rädda för att ramla igen och sjuksköterskan kan motivera och uppmuntra till fysisk 

aktivitet som belastar skelettet samt stärker balansen. Dessutom kan sjuksköterskan 

träna med patienten att ta sig upp från golvet. 

 

Allander et al. redovisade i sin omfattande studie att dålig balans, yrsel, läkemedel och 

alkohol var riskfaktorer i samband med höftfraktur. Kvinnor åt mer ångestdämpande- 

och lugnande läkemedel medan männen oftare var påverkade av alkohol (19). 

Uppsatsförfattarna anser det finns behov av att se över mediciner och alkoholmönster 

hos riskpatienter. Är lugnande läkemedel och blodtryckssänkande medicin nödvändig? 

Många äldre äter mycket mediciner och att minska eller sätta ut läkemedel kan minska 

fallrisken. Stort alkoholintag påverkar både skelettet genom ökad risk för osteoporos 

samt kan ge sämre balans.  
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Kvinnor med låg risk att utveckla osteoporos var mer motiverade att förändra sin livsstil 

(24). Genom att sjuksköterskor aktivt engagerade patienter till förändringar i sin kost 

kunde patienternas energi- och proteinintag öka (25). Osteoporos upptäcks först vid en 

fraktur, är relativt osynlig och svår att diagnostisera. Detta medför att sjuksköterskans 

uppgift blir att informera och stödja patienten kring nutrition, fysisk aktivitet samt 

fullfölja läkarnas ordinationer med avseende på tillskott av läkemedel mot osteoporos. 

Uppsatsförfattarna anser att motivera och engagera patienten i omvårdnaden är 

avgörande för att motverka osteoporosutvecklingen.  

 

Flera studier visade (30-32) att höftskydd var mycket effektiva i preventionen av 

höftfrakturer. Kostnadsfria höftskydd i kombination med utbildning av 

sjukvårdspersonal och sjukhemsboende var de viktigaste faktorerna för användandet av 

höftskydd och för att minska antalet höftfrakturer. Frekvensen höftfrakturer kunde 

minska ytterligare om producenterna kunde utveckla mer komfortabla höftskydd utan 

att de minskade skyddseffekten. Det var också av vikt att sjukvårdspersonal utbildade 

och uppmuntrade riskpatienter. Uppsatsförfattarna tolkar bristen på användandet av 

höftskydd som en ekonomisk fråga men även att nya skydd med bättre följsamhet och 

bekvämlighet behöver utformas för att få genomslag på marknaden. Det är 

anmärkningsvärt att patienter använde höftskydd när det fanns fler sjuksköterskor i 

tjänst. Det kan bero på bristande kunskaper hos personalen om fördelarna med 

användning av höftskydd och att motivera patienterna eller för att personalen inte har 

tid. 

 

Riskbedömningsinstrument för att förhindra fallolyckor behövde utvecklas enligt den 

engelska pilotstudien (33). Uppsatsförfattarna tror att ett verktyg kan vara ett sätt att 

hjälpa sjuksköterskan i sin bedömning av patienter. Genom mätinstrumentet skulle de 

stora riskfaktorerna uppmärksammas men det kräver ändå att sjuksköterskan gör en 

individuell bedömning utifrån patientens förutsättningar och behov. Utan fördröjning 

med hjälp av enkla åtgärder kan sjuksköterskan påbörja preventivt arbete utan 

mätverktyg. 
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Konklusion 

Att identifiera riskfaktorer för höftfraktur med anpassning till enskilda personers 

situation är relativt enkelt för sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal.  Att 

fortsätta det preventiva arbetet för att förhindra fall med risk för höftfraktur går att 

initiera utan fördröjning i de flesta fall. Mycket kan göras genom ökad medvetenhet via 

utbildning av riskpatienter, personal och närstående. Att eliminera risker, att ta hänsyn 

till möblering, välja lämpliga kläder och skor, använda höftskydd, att välja 

gånghjälpmedel är effektivt och relativt billiga åtgärder. Att göra bostadsanpassningar, 

att fokusera personalresurser vid toalettbesök, nattetid och morgontimmar samt vid 

sjukdomstillstånd eliminerar ytterligare risker.  

 

Metoddiskussion 

Materialet till denna litteraturstudie har sökts med hjälp av sökord via databaser 

tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek. Antalet sökord har kombinerats för att få 

rimlig mängd med artikelträffar och för att få avgränsning inom valt ämnesområde. För 

att få ytterligare svar på frågeställning två gjordes en manuell sökning i artiklars 

referenslitteratur samt från tidskriften Journal of Advanced Nursing. Uppsatsförfattarna 

ansåg att detta var ett bra tillvägagångssätt och att det kompletterade kunskaps-

underlaget för frågeställning två kring prevention.  

 

En styrka i artikelsökningen var att uppsatsförfattarna redan vid databassökningarna av 

fulltextartiklar gjorde en första granskning med avseende på vetenskaplighet vilket 

också visade sig i höga poäng i granskningsmallen. En svaghet i artikelsökningen kan 

vara att enbart artiklar i fulltext har valts ut. De flesta artiklarna som exkluderades 

gjordes på grund av att de inte svarade på frågeställningarna utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv utan var mer medicinskt inriktade.  

 

Uppsatsförfattarna har gemensamt fogat samman svar som ligger till grund för 

resultatets frågeställningar. Kvalitetsgranskningen som utförts med hjälp av 

granskningsmallar har diskuterats gemensamt vid oklarheter.  
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Förslag till framtida forskning 

Uppsatsförfattarnas erfarenhet var att mycket forskning är relativt gammal och 

misstänker att forskning kring höftfrakturer inte tillhör de mest prioriterade områdena 

för tillfället. Eftersom patientgruppen är vårdkrävande och omfattar 20-25 % av 

patienterna på ortopedavdelningar är framtida forskning viktig både omvårdnadsmässigt 

samt samhällsekonomiskt.  

 

Med anledning av att höftfrakturer drabbar många patienter, kräver omfattande 

omvårdnad i en lång vårdkedja och är ekonomiskt kostsam för samhället bör forskning 

fokuseras på praktiskt tillämpad prevention i vardagen. Uppsatsförfattarna ser ett ökat 

behov av kvalitativ forskning kring patienters kunskaper om riskfaktorer och preventiva 

tankar i egenvårdssyfte. Även sjuksköterskors kunskap om riskfaktorer och tillämpad 

prevention kring osteoporos och höftfraktur är viktig forskning. Vidare studier för att 

utveckla riskbedömningsverktyg kan vara av intresse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23



Referenser 

 
1. Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur, Bergslagens 

grafiska, Lindesberg; 2003. 

2. Dehlin O, Rundgren Å. Geriatrik, Studentlitteratur, Lund; 1995. 

3. Stenlund B. Det sköra benet, Fakta om folksjukdomen osteoporos, Elanders 

Grafic Systems, Göteborg; 1999. 

4. Douglas S, Bunyan A, Hing Chiu K, Twaddle B, Maffulli N. Seasonal variation 

of hip fracture at three latitudes. Injury 2000; 31: 11-19. 

5. Lindgren U, Svensson O. Ortopedi, Liber AB, Elanders Gummessons, 

Falköping; 2001. 

6. Rundgren Å, Dehlin O. Äldresjukvård - medicinsk äldresjukvård av multisjuka 

patienter, Studentlitteratur, Lund; 2004. 

7. Almås H. Klinisk omvårdnad 2, Liber AB, WS Bookwell, Finland; 2002. 

8. Graeme A. Patients’ experiences of hip fracture. Journal of Advanced Nursing 

2003; 44(4): 385-392. 

9. Empana J-P, Dargent-Molina P, Bréart G. Effect on Hip Fracture on Mortality in 

Elderly Women: The EPIDOS Prospective Study. Journal of American 

Geriatrics Society 2004; 52: 685-690. 

10. Boockvar KS, Litke A, Penrod JD, Halm EA, Morrison S, Silbersweig SB, 

Magaziner J, Koval K, Siu AL. Patient Relocation in the 6 Months After Hip 

Fracture: Risk Factors for Fragmented Care. Journal of American Geriatrics 

Society 2004; 52: 1826-1831. 

11. Willman A, Stoltz P. Evidensbaserad omvårdnad, Studentlitteratur, Lund; 2002 

12. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier, Natur och 

Kultur, Stockholm; 2003. 

13. Dargent-Molina P, Piault S, Bréart G. Identification of women at increased risk 

of osteoporosis: no need to use different screening tools at different ages. 

Maturitas 2006; 54: 55-64. 

14. Kanis JA, Johnell O, De Laet C, Johansson H, Oden A, Delmas P, Eisman J, 

Fujiwara S, Garnero P, Kroger H, McCloskey EV, Mellstrom D, Melton LJ, 

 24



Pols H, Reeve J, Silman A, Tenenhouse A. A meta-analysis of previous fracture 

and subsequent fracture risk. Bone 2004; 35: 375-382. 

15. Bensen R, Adachi JD, Papaioannou A, Ioannidis G, Olszynski WP, Sebaldt RJ, 

Murray TM, Josse RG, Brown JP, Hanley DA, Petrie A, Puglia M, Goldsmith 

CH, Bensen W. Evaluation of easily measured risk factors in prediction of 

osteoporotic fractures. BMC Musculoskeletal Disorders 2005; 6: 47. 

16. Ivers RQ, Optom B, Cumming RG, Mitchell P, Simpson JM, Peduto AJ. Visual 

Risk Factors for Hip Fracture in Older People. Journal of American Geriatrics 

Society 2003; 51: 356-363. 

17. Johansson C, Hellström L, Ekelund P, Milsom I. Urinary incontinence: a minor 

risk factor for hip fractures in elderly women. Maturitas 1996; 25: 21-28. 

18. Cox Curry L, Hogstel MO, Davis GC. Functional status in older women 

following hip fracture. Journal of advanced nursing 2003; 42(4): 347-354.  

19. Allander E, Gullberg B, Johnell O, Kanis JA, Ranstam J, Elffors L. 

Circumstances around the fall in a multinational hip fracture risk study: a 

diverse pattern for prevention. Accident Analysis and Prevention 1998; 30:   

607-616.  

20. Jensen J,  Fall and injury prevention in older people living in residental care 

facilities, Paper I, Solfjädern offset AB, Akademisk avhandling, Umeå 

Universitet; 2003.  

21. Meriläinen S, Nevalainen T, Luukinen H, Jalovaara P. Risk factors for cervical 

and trochanteric hip fracture during a fall on the hip. Scandinavian Journal of 

Primary Health Care 2002; 20: 188-192. 

22. Suzuki T, Yoshida H, Hashimoto T, Yoshimura N, Fujiwara S, Fukunaga M, 

Nakamura T, Yoh K, Inoue T, Hosoi T, Orimo H. Case-Control Study of Risk 

Factors for Hip Fractures in the Japanese Elderly By a Mediterranean 

Osteoporsis Study (MEDOS) Questionnaire. Bone 1997; 21: 461-467. 

23. Walter LC, Lui LY, Eng C, Covinsky KE. Risk of Hip Fracture in Disabled 

Community-Living Older Adults. Journal of American Geriatrics Society 2003; 

51(1): 50-55. 

24. Sandison R, Gray M, M Reid D. Lifestyle factors for promoting bone health in 

older women. Journal of Advanced Nursing 2004; 45(6): 603-610. 

 25



25. Pedersen PU. Nutritional care: the effectiveness of actively involving older 

patients. Journal of Clinical Nursing 2005; 14: 247-255. 

26. Campbell AJ, Robertsson MC, La Grow SJ, Kerse NM, Sanderson GF, Jacobs 

RJ, Sharp DM, Hale LA. Randomised controlled trial of prevention of falls in 

people aged ≥ 75 with severe visual impairment: the VIP trial. British Medical 

Journal 2005; 331: 817-820. 

27. Jensen J. Fall and injury prevention in older people living in residental care 

facilities, Paper II, Solfjädern offset AB, Akademisk avhandling, Umeå 

Universitet; 2003.  

28. Jensen J. Fall and injury prevention in older people living in residental care 

facilities, Paper III, Solfjädern offset AB, Akademisk avhandling, Umeå 

Universitet; 2003.  

29. Jensen J. Fall and injury prevention in older people living in residental care 

facilities, Paper IV, Solfjädern offset AB, Akademisk avhandling, Umeå 

Universitet; 2003.  

30. Warnke A, Meyer G, Bender R, Mühlhauser I. Predictors of Adherence to the 

Use of Hip Protectors in Nursing Home Residents. Journal of American 

Geriatrics Society 2004; 52: 340-345. 

31. Forsén L, Arstad C, Sandvig S, Schuller A, Roed U, Sogaard A J. Prevention of 

hip fracture by external hip protectors: an intervention in 17 nursing homes in 

two municipalities in Norway. Scandinavian Journal of Public Health 2003; 31: 

261-266. 

32. Chan DK, Hillier G, Coore M, Cooke R, Monk R, Mills J, Hung WT. 

Effectiveness and acceptability of a newly designed hip protector: a pilot study. 

Archives of Gerontology and Geriatrics 2000; 30: 25-34. 

33. Jester R, Wade S, Henderson K. A pilot investigation of the efficacy of falls risk 

assessment tools and prevention strategies in an elderly hip fracture population. 

Journal of Orthopaedic Nursing 2005; 9: 27-34. 

 
 
 

 26


	Riskfaktorer och Preventiva åtgärder  
	Hip fracture

	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	Introduktion 
	Bakgrund
	Prevalens
	Fallskador 
	Olika typer av höftfrakturer
	Patienters upplevelse av höftfraktur
	Ökad dödlighet
	Omflyttningar
	Kostnader
	Problemformulering 
	Syfte 
	Frågeställningar
	Definitioner

	Metod
	Design
	Urval och tillvägagångssätt
	Tabell 1: Urvalsprocess för artiklar via databaser. 
	Tabell 2. Sammanställning av källor som ligger till grund för resultatet.

	Granskningsmallar 
	Tabell 3: Artiklar granskade med granskningsmall till grund för resultatet.

	Etisk granskning

	Resultat
	Riskfaktorer
	Osteoporos
	Synnedsättning 
	Urininkontinens
	Miljö
	Andra riskfaktorer 

	Prevention
	Livsstilsförändringar vid osteoporos
	Information och utbildning
	Åtgärder för synskadade
	Åtgärder för att förhindra fallolyckor
	Höftskydd
	Riskbedömningsinstrument och strategier


	Diskussion
	Sammanfattning av resultat 
	Resultatdiskussion 
	Konklusion
	Metoddiskussion
	Förslag till framtida forskning

	Referenser

