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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Varje år drabbas i Sverige ca 19000 personer av en höftfraktur relaterat till 

lågenergitrauma och osteoporos. Incidensen är en av den högsta i världen. Risken att dö efter 

en höftfraktur inom 30 dagar är över 13 procent. Kvinnor drabbas oftare än män, dock är 

männen sjukare än kvinnorna när de ådrar sig sin höftfraktur. 

Många höftfrakturpatienter är multisjuka och malnutrierade och riskerar att utveckla 

komplikationer i samband med frakturen. Trycksår är en av de vanligaste komplikationerna. 

Effektiv smärtlindring är en viktig del av det akuta omhändertagandet. Dels för att undvika 

trycksår, men också för att motverka de fysiologiska och psykologiska påfrestningar en akut 

smärta innebär. 

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa patientnyttan av prehospitalt 

omhändertagande vid misstänkt höftfraktur med fokus på smärtlindring och 

trycksårsprevention. 

 

Metod: Litteraturöversikt. I resultatet ingår 15 stycken artiklar i resultatet om smärta och 6 

stycken artiklar i resultatet om trycksår. 

 

Resultat: Två kategorier smärtlindringsmetoder framkom i resultatet; icke farmakologisk och 

farmakologisk. De patienter som erhöll icke farmakologisk smärtbehandling uppvisade 

sjunkande hjärtfrekvens, och mindre ångest än jämförelsegruppen. Dock såg man ingen 

signifikant sänkning av blodtrycket. Inom den farmakologiska smärtlindringen påvisades att 

sjuksköterskan oftast var duktig på att smärtstilla, men många gånger var smärtlindringen 

otillräcklig. Ofta hade sjuksköterskan dålig kunskap om hur den äldre patienten bör 

smärtstillas.  

Opioider är det vanligaste smärtstillande läkemedlet som används prehospitalt, och det 

säkraste. 

 

I samband med frakturen har patienten en ökad risk att utveckla trycksår akut. Risken att 

utveckla ett trycksår ökar om patienten är multisjuk, är malnutrierad, har en nedsatt förmåga 

att självständigt klara aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Finns det en väl fungerande 

vårdkedja kring denna patientkategori kan man minska andelen trycksår 

 

Slutsats Slutsatsen av denna studie är att det är en stor utmaning för ambulanssjuksköterskan 

att vårda en patient med misstänkt höftfraktur. Kända riskfaktorer bör uppmärksammas och 

åtgärder vidtas, så som god smärtlindring, bra läge på båren, syrgas och intravenös vätska. 

Ambulanssjuksköterskan bör vara medveten om att patienten kan uttrycka smärtan på ett 

annat sätt än vad man är van vid och att trycksår kan uppkomma snabbt. Morfinhydroklorid 

intravenöst verkar vara att föredra i smärtlindringssyfte, men det finns andra metoder, icke 

farmakologiska att använda sig av.  

De lokala vårdprogrammens tillkomst är till stor hjälp vid omhändertagandet prehospitalt, och 

vidare i vårdkedjan. Patienten har allt att vinna på det. 

 

 

Nyckelord: Prehospital, smärta, smärtlindring, trycksår, riskfaktorer, åtgärder 
  



 

 

ABSTRACT 

 

Background: In Sweden, approximately 19 000 hip fracture related to minor fall and 

osteoporosis occur every year. The incidence is among the highest in the world. The risk of 

dying after a hip fracture within 30 days is over 13 percent. Hip fractures are more common in 

women. However, men have more comorbidity when they injure their hip. 

Many of the hip fracture patients suffer from comorbidities and malnutrition, and the risk for 

complications is high. Pressure ulcers can develop rapidly, and are also the most common 

complications of hip fracture. 

Pain management is important in the acute care of these patients, partly to avoid pressure 

sores, but also to counteract the physiological and psychological stress of an acute pain. 

 

Purpose: The purpose of the present study was to examine patient benefits of prehospital 

treatment for suspected hip fracture with a focus on pain management and pressure ulcer 

prevention. 

 

Method: Literature review. The result includes 15 original articles dealing with pain, and six 

dealing with pressure ulcers 

 

Result: Two categories of pain management were found in the results: non-pharmacological 

and pharmacological. The patients in the non-pharmacological group had lower blood pressure 

and less anxiety than the comparison group. Pharmacological treatment demonstrated that the 

nurse was usually good at pain management, but large gaps exist and unsatisfying pain relief 

was common. Nurses often had insufficient knowledge in pain relief in elderly patients. Opioids 

are the most common analgesic drug used in pre-hospital, and the safest. 
 

In the context of acute hip fracture, the risk for developing pressure sores increases. 

Additional risks are comorbidities, malnutrion, and having a reduced independence in 

activities of daily living (ADL). A well-functioning care chain may reduce the incidence of 

pressure ulcers.  

 

Conclusion: The conclusion of this study is that it is a big challenge for ambulance nurse 

caring for a patient with a suspected hip fracture. Known risk factors should be addressed and 

measures, such as good pain relief, good location on the stretcher, oxygen and intravenous 

fluids. Ambulance nurse should be aware that the patient can express pain in a different way 

than what you are used to and that pressure sores can occur quickly. Morphine hydrochloride 

intravenously appears to be preferable in pain relief purposes, but there are other methods that 

non-pharmacological use. 

The local health programs came about is very helpful in pre-hospital care, and further in the 

continuum of care. The patient has everything to gain from it. 
 

  

Keywords: Prehospital, pain, pain relief, pressure ulcers, risk factors, measures   
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INLEDNING 

Höftfraktur är en av de stora orsakerna till sjuklighet och dödlighet hos äldre (Pedersen,  

Borberg, Schousboe, Pedersen, Jörgensen, Duus & Lauritzen 2008; Kos, Burger & Vidmar 

2011; Minf, Kouba, Zrig, Trabelsi & Abid, 2009; Törring, 2001). En dansk studie visar på att 

risken att dö inom 30 dagar efter en höftfraktur med påföljande operation var 13 komma tre 

procent (Foss & Kehlet, 2005). Minf et al (2009) uppger att mortaliteten kan vara så hög som 

21 procent de första 12 månaderna efter frakturen. Målet med behandlingen av dessa frakturer 

är att reducera smärtan så snabbt som möjligt samt reducera risken för att komplikationer ska 

uppstå. (Simunovic, Devereaux & Bhandari, 2011).  

 

Enligt Hommel & Olofsson (2006) ska patienten snabbt ha syrgasbehandling, smärtstillande 

samt blodersättningsbehandling. Det är också av största vikt att patienten hålls torr och varm 

(Hommel & Olofsson 2006; RIKSHÖFT, 2008). Vidare bör ett EKG tas. Behandlingen av 

fakturen är ortopedkirurgisk med målet på att åstadkomma stabilitet och smärtfrihet så snabbt 

som möjligt. (Leung et al 2010; Minf et al, 2009). 

 

Eftersom komplikationer snabbt kan uppstå rekommenderar Socialstyrelsen att operation ska 

ske inom 24 timmar efter ankomst till sjukhus (Socialstyrelsen, 2003). Vården börjar dock 

redan prehospitalt, det är därför av intresse att ta reda på vilka omvårdnadsåtgärder vi 

ambulanssjuksköterskor bör initiera prehospitalt till patienten med misstänkt höftfraktur för 

att lindra smärta och förebygga trycksår. 

BAKGRUND 

Med prehospital vård menas den vård vi ger patienten där vi hämtar den samt under transport 

till sjukhus, mottagning eller vårdcentral. Från början var ambulanssjukvården i princip enbart 

en transportverksamhet, men idag är det en transportverksamhet med specialiserad sjukvård 

integrerad, så kallad ambulanssjukvård (Suserud & Rådestad, 2010). 

Sjuksköterskan som jobbar inom ambulanssjukvård måste ha både medicinsk kunskap samt 

vårdvetenskaplig kunskap för att kunna bedöma varje enskild patientsituation hon eller han 

hamnar i, och vilken prioritering av vården till patienten som skall göras (Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Höftfraktur är ett stort internationellt problem, med uppemot en komma fem miljoner 

höftfrakturer per år i världen, varav cirka 340 000 höftfrakturer årligen i USA (Sterling, 

2010). 

Ca 19 000 människor i Sverige drabbas varje år av en höftfraktur, och Sverige har en av de 

högsta andelar höftfrakturer i världen (Gustavsson, Jarnlo & Nordell, 2006; Socialstyrelsen, 

2003). Omkring 70 procent i denna patientkategori är kvinnor på grund av att det är fler 

kvinnor i högre ålder samt att det är främst kvinnor som drabbas av osteoporos 

(internetmedicin, 2012; Johnell & Kanis 2006; Socialstyrelsen, 2003; Svensson & Sarlöv 

2009). Höftfrakturerna står för ca 20 procent av alla osteoporotiska frakturer (Johnell & 

Kanis, 2006).  

Patientgruppen är heterogen, dvs. skiftande medicinska diagnoser sedan tidigare och 

medelåldern är ca 83 år (Minf et al 2009; Leung et al 2010; Simunovic, Devereaux & 

Bhandari, 2011). Malnutrition är ett problem hos den äldre personen, och kan ses hos flertalet 

av de som drabbas av höftfraktur (Johnell & Kanis, 2006). 
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Skademekanismen är oftast av lågenergityp, det vill säga snavning/ snubbling i samma plan 

inomhus, men det kan också vara en spontanfraktur relaterad till osteoporos (Johnell & Kanis, 

2006). Många patienter har sjukdomar som kan ge muskelsvaghet eller problem med balansen 

vilket då ökar fallrisken (Olsson et al, 2010), (Rikshöft, 2003). 

 

Äldre personer som drabbas av höftfraktur har en högre risk att drabbas av sjukdom och 

dödlighet. En höftfraktur kan förkorta livslängden med ett komma åtta till sex år (Barker, 

Kober, Hoerauf, Latzke, Adel, Kain & Wang, 2006; Lang, Barker, Steinlechner, Gustorff, 

Puskas, Gore & Kober, 2007; Simunovic et al, 2011). Socialstyrelsen (2003) anser att 

operation av patienter med höftfraktur skall ske inom 24 timmar. Därefter ökar risken för 

komplikationer och mortalitet.  

 

Det händer att patient med höftfraktur nedprioriteras av SOS Alarm. Detta medför onödigt 

lidande för patienten, försämrar patientens rehabilitering samt är kontraproduktivt (Hommel 

& Olofsson, 2006).   

Kostnaden för samhället vad det gäller höftfrakturer uppskattas till 200 000 kr per fraktur och 

år (Gustavsson, Jarnlo & Nordell, 2006; Socialstyrelsen, 2003) 

 

Genusperspektiv och osteoporos 

Osteoporos är en systematisk skelettsjukdom som innebär att benmassan inuti skelettet bryts 

ned. Sjukdomen drabbar framför allt den äldre patienten och sjukdomen leder till en ökad risk 

för fraktur. En av tre kvinnor och en av åtta män drabbas av sjukdomen osteoporos 

(Tarantino, Cannata, Lecce, Celi, Cerocchi & Iundusi, 2007).  

 

Av alla höftfrakturpatienter i Sverige över 50 år är andelen kvinnor 71 procent och män 29 

procent (Rikshöft, 2003). Män som drabbas av höftfraktur är oftast några år yngre än kvinnor  

i samma patientkategori och männen är oftast sjukare än kvinnan, baserat på ASA (American 

Society of Anesthesiologists) skalan, ett till fyra. Mortaliteten efter en höftfraktur är högre för 

män än för kvinnor. Mannens ettårsdödlighet efter en höftfraktur varierade mellan 16,5 

procent till 37,5 procent, beroende på urval, medans motsvarande siffror för kvinnans 

överlevnad var nio komma fyra procent till 26,4 procent (Sterling, 2011).  

 

Sjukdomen osteoporos är en av våra största folksjukdomar (Törring, 2001), och den största 

bidragande orsaken till att höftfraktur uppstår vid ett fall. Man räknar med att en av tre 

kvinnor och en av åtta män drabbas av osteoporos (Johnell & Kanis 2006; Lane, Serota & 

Raphael, 2006) Högsta incidensen i världen för en osteoporotisk höftfraktur har vi här i 

Skandinavien (Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2008). Osteoporos innebär 

en minskad mängd benmassa. Det finns olika bakomliggande orsaker till osteoporos, men den 

vanligaste är den s.k. åldersrelaterade osteoporosen, där patienten är över 75 år. Vidare finns 

det den sekundära osteoporosen som är orsakad av t.ex. annan sjukdom, läkemedelspåverkan 

(Törring, 2001). Kvinnor drabbas i större utsträckning av osteoporos efter menopaus då 

hormonbalansen ändras, s.k. postmenopausal osteoporos (Lane, Serota & Raphael, 2006; 

Törring 2001; Woon-Puay, Wu, Li-Wei, Derrick, Jian-Min, Yu, 2009).   

Statistiskt kan man påvisa att varannan kvinna och var fjärde man någon gång i livet drabbas 

av en fraktur relaterad osteoporos (Törring, 2001). 
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Höftfrakturer 

Höftfrakturer delas in i tre olika frakturtyper: cervikal, pertrokantär samt subtrokantär 

höftfraktur. Vanligaste frakturtypen är den cervikal höftfrakturen. Den har en sämre 

läkningsförmåga och orsakar mest problem för patienten, såsom lång vårdtid.  

Komplikationer som kan uppstå vid denna frakturtyp är caputnekros, dvs. upphävd 

blodförsörjning till caput och utebliven läkning framförallt om frakturen är kraftigt felställd 

(Garden, 1961). 

Klassifikation 

Cervikal höftfraktur 

 

Det finns olika klassifikationssystem för cervikala höftfrakturer, men det mest använda är 

ett system som kallas Garden, efter den brittiske läkaren R-S Garden (Michelsson, 

Björkenheim, Kirjavainen & Pajarinen 2005). Det är den mest populära och ungefär 72 

procent av ortopedkirurgerna föredrar att använda sig av denna klassifikation (Zlowodzki, 

Bhandari, Keel, Hanson & Schemitsch, 2005). 

 

Man beskriver frakturen enligt Garden 1-4 utifrån fynden på röntgen (Garden, 1961), 

(Zlowodzki et al, 2005). En cervikal höftfraktur är en fraktur genom lårbenshalsen, collum 

femoris, inne i kapseln i höftleden. De kan vara odislocerad eller dislocerad (Garden, 1961), 

(Michelsson et al 2005), (Zlowodzki, et al, 2005). 

 

En odislocerad cervikal fraktur kan vara svår att upptäcka. En odislocerad klassificeras 

Garden 1 och 2 (Garden, 1961; Michelsson et al 2005). Dislocerad collumfraktur innebär 

oftast även skador på cirkulationen till caput vilket ger en caputnekros. De dislocerade 

cervikala frakturerna klassificeras Garden 3-4 (Garden, 1961; Michelsson et al 2005).  

 

Garden 1 är en ofullständig fraktur där caput kilats in i collum.  

 

Garden 2 är en genomgående fraktur av collum men utan felställning.  

 

En Garden 3 fraktur är felställd men med fortsatt kontakt mellan frakturfragmenten.  

 

En Garden 4 är en felställd fraktur där kontakten mellan frakturfragmenten brutits. (Garden, 

1961) 

 

Trochantära höftfrakturer. 

Pertrochantära frakturer 

 

Pertrochantära frakturer är frakturer på femurs trochantära område, extracapsulärt, i ett 

område med stora muskelfästen, Frakturtypen är något mindre vanligt förekommande än den 

cervikala frakturen och kan vara en spricka eller en fraktur. Bättre blodförsörjning i detta 

område gör att läkningen är bättre än för de cervikala höftfrakturerna (Garden, 1961). 

 

Subtrochantära frakturer 

Subtrochantära frakturer är den tredje och minst vanliga frakturtypen. En subtrochantär 

fraktur är lokaliserad på femurs trochanterområde eller distalt och ner till 5cm nedom 

trokanter minor. Den är mer instabil än den pertrochantära frakturen. Denna frakturtyp är inte 
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en typisk osteoporosfraktur, utan här krävs det ett större våld för att ådra sig denna. (Garden, 

1961). 

Prehospital omvårdnad 

Smärta 

Definition av smärta enligt International Association for the Study of Pain (IASP) : 

”Smärta är en individuell sensorisk och emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig 

eller potentiell vävnadsskada eller uttryckas i termer av sådan skada.” (Macintyre, Ready 

1996, sid 7). 

 

Akut smärta som uppkommer då patienten ramlar och bryter sin höft är för de flesta patienter 

mycket svår. Den äldre patienten uttrycker sin smärta på ett annorlunda sätt än den yngre och 

uppfattningen om den äldres smärtupplevelser varierar. Problemet kan också vara hur man 

anser att smärtan upplevs då den upplevelsen är subjektiv både från patientens och från 

sjuksköterskans sida (McLean, Dominier, Devore, Hill, Maio & Fredriksen, 2003). Den akuta 

smärtan påverkar kroppen både fysiologiskt och psykologiskt. Fysiologiskt påverkar smärtan 

kroppen bl.a. respiratoriskt, kardiovaskulärt & gastrointestinalt. Vidare påverkas urinvägarna 

(urinretention), neuroendokrinologisk påverkan, muskulärt samt psykologiskt, (Hansson, 

1997; Jones, 2001). Smärta och ångest framkallar ett sympatikuspåslag i kroppen med ett ökat 

blodtryck och takykardi som följd. Vidare ger smärtan en kärlkonstriktion på artärsidan och 

därmed en sämre perfusion i vävnaden som kan öka risken för trycksår (Jones, 2001).  

Prehospital smärtlindring 

Smärtlindring är alltid viktigt, även till den äldre patienten med höftfaktur, (Hommel & 

Olofsson 2006; Olsson et al, 2010). Det är en stor utmaning för sjuksköterskan i prehospital 

verksamhet är att smärtstilla patienten med misstänkt höftfraktur. Så hög andel som var femte 

patient som drabbats av en akut svår smärta inte har känt sig adekvat smärtlindrad (McLean, 

et al, 2003). 

 

Den dåligt smärtlindrade patienten har en större tendens till att utveckla komplikationer, 

exempelvis tryckskador. Tryckskador uppstår på grund av att smärtan gör att patienten inte 

rör sig, utan ligger stilla för att det inte ska göra ont. Det är även lättare för den väl 

smärtlindrade patienten att ta in och förstå information (Blomberg, 2009).   

 

Man skall smärtlindra patienten omgående med Morfin på lämpligt sätt efter sina lokala 

direktiv (Socialstyrelsen, 2003). Då manipulering och förflyttning av patienten inleds skall 

denne vara väl smärtstillad (Socialstyrelsen, 2003). Även icke-farmakologiska åtgärder är 

nödvändiga för att uppnå tillfredsställande smärtlindring. Att stabilisera det skadade benet är 

ett exempel på en sådan åtgärd. Detta kan göras på en rad olika sätt, exempelvis med en 

specialdesignad stödkudde, med vakuummadrass, eller att fixera det skadade benet mot det 

friska benet (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Det är först på senare år man har börjat smärtstilla patienter systematiskt utifrån individens 

behov. Anledningen till den bristfälliga smärtlindringen tidigare kan härledas till brist på 

kunskap och utbildning inom området samt att olika myter har uppstått, t ex att patienten 

skulle bli beroende av läkemedlet, i detta fall opioider, eller att det måste vara minst fyra 

timmar mellan administrationstillfällena. Eftersom smärtan är ett stort stresspåslag för 

kroppen är det viktigt att snabbt smärtstilla patienten adekvat, inte bara av rent humanitära 

skäl, utan även fysiologiskt för att på så sätt kunna försöka förhindra en del komplikationer 

(Macintyre, Ready, 1996). 
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Trycksår 

Med trycksår avses en vävnadsskada som uppkommer efter en period då det har varit en 

otillräcklig blodgenomströmning (eller upphävd) i ett område i huden på grund av ett högt 

tryck mot huden (Jaul, E. 2010; Leung, et al 2010; Lindholm 2003; Lindgren 2003; Ohlsson 

2005; Socialstyrelsen, 2003; Vårdhandboken 2011).  

Redan på 1800-talet förstod man att trycksår inte uppstod på grund av själva sjukdomen/ 

skadan utan att det berodde på brister i omvårdnaden. Florence Nightingale sade att ” om han 

har ett trycksår, beror det inte på sjukdomen, utan på omvårdnaden” (Nightingale, 1860). 

 

Trycksår efter att ha drabbats av en höftfraktur är en känd komplikation, som kan äventyra 

patientens återhämtning, (Hommel & Olofsson 2006; Lindholm, Sterner, Romanelli, Pina, 

Torra y Bou, Hietanen, Livanainen, Gunningberg, Hommel, Klang & Dealey, 2008;  

Hommel, Björkelund, Thorngren, & Ulander, 2007; Söderqvist, Ponzer & Tidermark, 2007). 

Ett trycksår är ett långvarigt och smärtsamt sår, allt från en svag smärta till outhärdlig stark 

smärta upplevs. En del patienter upplever smärtan olika från dag till dag (Fox, 2002). 

Livskvaliteten försämras, och det sociala livet inskränks (Hopkins, Dealey, Bale & Worboys, 

2006). 

 

Faktorer som påverkar uppkomsten av trycksår är många och olika. Den viktigaste faktorn är 

patientens allmäntillstånd samt att patienten kan ha många olika komplicerade sjukdomar. Till 

de komplicerade sjukdomarna kan nämnas hjärtsvikt, lågt blodtryck, malnutrition anemi samt 

lungsvikt, vilket kan ge syrebrist i vävnaden (Hommel & Olofsson 2006; Lindholm 2003; 

Lindgren, 2003). Tryckets kraft, hur länge som trycket på det aktuella området kvarstår samt 

den så kallade skjuveffekten (när hud och underhud förskjuts i förhållande till varandra), har 

betydelse (Lindgren 2003; Ohlsson 2005; Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2011; 

Vårdhandboken, 2011).  

Ytterligare effekter som bidrar till uppkomsten av trycksår är friktion i området, temperaturen 

samt hygien och fukt (Dulong & Poulsen 1997; Jaul 2010; Leung, F. Lau, T-W, Kwan,. K. 

Chow, A-W. Kung, C. 2010; Vårdhandboken, 2011). Zonen mellan patientens hud och 

underlaget denne ligger på kallas för mikroklimat och här är det oftast fuktigt vilket är en 

bidragande orsak till uppkomsten av trycksår (Vårdhandboken, 2011).  

 

För att kunna särskilja såren delas de oftast in i fyra olika stadier. I stadie ett ser man en 

kvarstående missfärgning i huden. Stadie två har kännetecknet av en epitelskada med blåsa, 

avskavd hud eller en spricka. Ser man en fulminant hudskada utan en djupare sårhåla ner till 

subcutis, då är det ett stadie tre sår. Ett trycksår i stadie fyra är en fulminant hudskada med en 

djup sårhåla (Lindholm 2003; Lindgren, 2003). 

 

Prehospital omvårdnad vid trycksår 

Höftfrakturpatienten har en stor risk att drabbas av trycksår (Jaul 2010; Lindgren 2003; 

Socialstyrelsen 2003; Vårdhandboken, 2011). Ställen där tryckårsförekomsten är som störst 

då höftfrakturpatienter anländer till sjukhuset är i sacrum och på hälen (Hommel & Olofsson 

2006; Hommel et al, 2007).   

 

Socialstyrelsen (2003) påtalar hur viktigt det är att ambulanspersonalen tidigt påbörjar 

trycksårsprofylax. Såret kommer snabbt om man inte tidigt tryckavlastar på de utsatta ställena 

där patientens hud ligger direkt mot skelettet. (Lindholm 2003; Nordqvist & Palmgren, 2009). 

På höftfrakturpatienten ska särskilt sacrum och hälarna uppmärksammas, (Dulong & Poulsen 

1997; Nordqvist & Palmgren 2009; Vårdhandboken, 2011).  
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Patienten kan ha legat länge innan ambulansen kommer (Socialstyrelsen, 2003). Enligt (SKL 

2011) ska åtgärder snarast sättas in för att motverka trycksårsuppkomst eller för att lindra 

redan uppkomna. Alla iakttagelser ska dokumenteras och rapporteras (Socialstyrelsen, 2003).  

Riskfaktorer 

Den höga prevalensen av många, oftast svåra sjukdomar hos den äldre gör att risken att ådra 

sig trycksår om man drabbas av en höftfraktur är hög (Jaul, 2010). 

Multisjuk  

Multisjukdom kan definieras på lite olika sätt. En definition på multisjuk är att man ska vara 

77 år eller äldre samt ha två eller flera sjukdomar samtidigt. Om man håller sig till den 

definitionen är ca 55 procent multisjuk (Äldrecentrum, 2012). 

Om en patient är äldre än 75 år och har tre eller flera diagnoser enligt ICD 

klassifikationssystemet, och har varit inlagda på sjukhus tre eller flera gånger under det 

senaste året definieras den också som multisjuk (Gurner & Thorslund, 2003).  

De multipla sjukdomarna som höftfrakturpatienterna oftast har är; stroke, depression, demens, 

näringsbrist (med samtidigt minskat vitamin-D och Ca intag), diabetes och 

synnedsättningsproblematik (Gustavsson, Jarnlo & Nordell, 2006). 

Malnutrition 

”Malnutrition är ett tillstånd som uppkommit av ett för litet, för stort eller obalanserat intag av 

energi, protein, eller andra näringsämnen, och som lett till mätbara ogynnsamma effekter på 

vävnader, organ, kroppskonstitution samt kroppsfunktioner, vilka påverkar kliniska 

behandlingsresultat”. ”Malnutrition betyder felnäring” (Vårdprogram, 2005). 

 

Malnutrition är en allvarlig sjukdom och ska värderas på samma sätt och ha samma status 

inom medicinen som all annan medicinsk behandlig. Det är ett stort lidande för patienten att 

lida av malnutrition (Christensson, 2002; Vårdhandboken 2011). Förekomsten av malnutrition 

är ca 28 % och hos dem som lider av ytterligare sjukdomar är procent talet ännu högre 

(Vårdhandboken 2011). En rad olika sjukdomar kan medföra att en person inte äter i den 

utsträckning den behöver för att få i sig alla näringsämnen etc. Det kan vara sjukdomar så som 

hjärtsvikt, demens, KOL & njursjukdom (Skolin 2010). Höftfrakturpatienten tillhör ofta 

gruppen ”malnutrierade patienter” (Gustavsson, Jarnlo, Nordell, 2006). Ett otillräckligt 

matintag under längre tid bidrar till osteoporos och muskelsvaghet som kan orsaka en 

höftledsfraktur vid ett falltrauma. Vid traumat försätts kroppen i ett katabolt tillstånd i 

kombination av falltraumat/ frakturen samt det operativa ingreppet. Detta medför att kroppens 

vävnad bryts ned ännu mer, med proteinunderskott, så muskelvävnad bryts ned (Jaul 2010; 

Skolin 2010). Det är en stor korrelation mellan dåligt nutritionsstatus och utvecklandet av 

trycksår (Jaul 2010; Houwing, Rozendaal, Wouters-Wessling Beulens, Buskens & Haalboom, 

2003). 

 

Omvårdnad i teorin 

Inom omvårdnad diskuteras, och har det diskuterats i flera decennier vilken teoretisk och 

praktisk vetenskapsteori som skall gälla. Olika teorier kan användas av sjuksköterskan för att 

värdera och reflektera över vetenskapens art samt dess förutsättningar och förhållandet till 

teori och praktik. Härigenom kan sjuksköterskan få en ökad förståelse av sjuksköterske- 

identiteten och dess funktion. Detta i relation till både tvärvetenskaplig tillämpning samt till 

samhället i stort (Dulong & Poulsen 1997). Enligt Socialstyrelsen skall sjuksköterskan utifrån 

omvårdnadsvetenskapen bland annat ”tillgodose patientens basala och specifika 
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omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Vidare skall 

även sjuksköterskan kunna ”motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och 

behandling (Socialstyrelsen, 2010 sid 11 & sid 12). Vidare enligt samma referens skall 

sjuksköterskan ”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder”. Ambulanssjuksköterskan måste ha 

en god medicinsk och vårdvetenskaplig kunskap för att vid varje enskild patientsituation 

kunna prioritera vården hon/ han utför till patienten (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003). Det viktigaste personalen i prehospital vård känner är att ett lugnt och 

tryggt bemötande av patienten är av största vikt. Att man som personal bekräftar patienten, att 

ge god och saklig information samt delge ev. anhörig korrekt information. Så enkla saker som 

beröring, hålla handen och god information skapar en tillit och trygghet för patienten. Viktiga 

hörnstenar i den prehospitala omvårdnaden (Poljak, Tveith & Ragneskog, 2006).  
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PROBLEMFORMULERING 

Patient med misstänkt höftfraktur är ofta multisjuk samt har dåligt nutritionsstatus. Vidare är 

de kraftigt smärtpåverkade på grund av frakturen. Den smärtpåverkade höftfraktur patienten 

blir immobiliserad och på grund av sämre cirkulation relaterat till bl.a. smärtan samt att det 

tryck som uppstår då vävnaden trycks mot skelettet finns risken att ett trycksår uppstår. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att belysa patientnyttan av prehospitalt omhändertagande 

vid misstänkt höftfraktur med fokus på smärtlindring och trycksårsprevention. 

Frågeställning 

Vilka omvårdnadsåtgärder bör ges prehospitalt till patienten med misstänkt höftfraktur för att 

lindra smärta och förebygga trycksår?  

Metodbeskrivning 

Föreliggande studie är en forskningsöversikt (Polit & Beck 2012). Data inom områdena 

höftfraktur, smärta, nutrition, trycksår sammanställs och redovisas i löpande text. Allt med 

utgångspunkt prehospital omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck 2012). 

Sökningen av relevanta artiklar gjordes elektroniskt i databaserna PubMed och Cinahl med 

hjälp av MeSH-termer. Dessa databaser används med fördel då man söker artiklar inom 

området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Även fritextsökning gjordes samt s.k. 

”referenstracking”, dvs. utifrån andra artiklars referenslistor söka relevanta artiklar (Forsberg 

& Wengström, 2008).   
 

Sökord som är användes var: hip fracture, fast track, acute, pain, pressure ulcers, ambulance 

analgesia och prehospital. Var för sig samt i olika kombinationer. En tidsram för sökningen 

sattes till på tio (10) år bakåt i tiden, åren 2001-2011, eftersom arbetet påbörjades år 2011. 

Original artiklar söktes fram. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår i studien. 

Inklusionskriterier var förutom tidsramen, att patienten ska vara över 50 år, att artiklarna var 

vetenskapliga, d.v.s. uppfylla villkoren för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift (Polit & 

Beck 2012). 

 

Flera gånger kom samma artikel fram i databaserna trots att olika sökordskombinationer 

användes i de två utvalda databaserna. Då så skedde, lästes de abstrakten än en gång för att på 

så vis säkerställa att artikeln redan var vald. Artiklar på engelska språket har valt ut.  

Abstracts lästes igenom och de artiklar som bedömdes vara relevanta för ämnesvalet togs 

fram i sin helhet och lästes igenom flera gånger. 

 

Alla sökningar i respektive databas har dokumenterats och redovisas i tabellform (tabell 1) 

med antal träffar, antal utvalda abstrakt samt antal utvalda artiklar. Sökningarna är gjorda i 

den ordning som de är redovisade. Totalt igår 22 artiklar i denna litteraturöversikt. 15 stycken 

om området smärta och 6 stycken om området trycksår. 
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Tabell 1        Beskrivning av de sökvägar som använts för de utvalda artiklarna  

Databas/ 

sökordskombinationer 

 

Antal identifierade 

artiklar 

Antal granskade 

abstract 

Antal granskade 

abstract 

Antal inkluderade 

artiklar 

PubMed/ 
Hip fracture AND 
Acute AND pain 

47 20 13 3 

PubMed/ 
Hip fracture AND 

pressure ulcers 

37 19 11 8 
(*1) 

PubMed/ 
Hip fracture AND fast 
track 

12 8 1 1 
 

PubMed/  
Hip fracture AND 
malnutrition 

AND pressure ulcers 

8 4 1 1 
 

Pub Med/ 
Hip fracture AND 
prehospital 

6 2 2 2 
Återfanns även via 
Chinahl. 

PubMed/ Hip fracture 
AND ambulance 

8 4 4 4 
Alla 4 återfanns även 
under sökorden med 

pain och fast track 

Cinahl/ 
Hip fracture AND acute 
AND pain 

26 8 7 3 
Återfanns även via 
PubMed 

Cinahl/ Hip fracture 
AND 
AND pressure ulcers 

31 14 3 3 
(*1) 

Cinahl/ 
Hip fracture 
AND prehospital 

4 4 1 1 

Cinahl/ Hip fracture 
AND fast track 

3 0 0 0 

Cinahl/ Hip fracture 

AND malnutrition 
AND pressure ulcers 

3 0 0 0 

Cinahl/ Hip fracture 
AND prehospital 

4 3 2 2 
Återfanns även i 
PubMed 

Cinahl/ Hip fracture 
AND ambulance 

3 2 2 1 
Återfanns även i  

PubMed. 
 

Databearbetning 

De utvalda abstrakten lästes igenom flera gånger varvid författaren sedan bestämde sig för 

vilka artiklar som skulle ingå i studien. De ingående artiklarna är redovisade i ovan nämnda 

tabell (Polit & Beck 2012). 

 

Bearbetning av artiklarna 

Då artiklarna var valda utifrån abstrakten sammanställdes de i en matris (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, 2011), bilaga 1 & 2 där de har kvalitetsbedömts utifrån kriterier för vetenskaplig 

klassificering enligt, Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al. (2011). 

Etiskt ställningstagande 

Etiska överväganden vid en forskningsöversikt, som är värda att reflektera över är att alla 

inkluderade studier i översikten bör ha redovisat godkännande från etisk kommitté, eller så 

ska man kunna urskilja ett etiskt resonemang. Artiklarna som hittats ska redovisas, vad än 
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författaren anser om dem. Att bara ta med studier som stödjer den enskilda författarens åsikt 

anses oetiskt (Forsberg & Wengström, 2008). Författaren till en litteraturstudie skall vara 

medveten om sin förförståelse för de texter som använts och ska inte dra några slutsatser som 

de inte stöds i den redovisade litteraturen. Författaren strävar efter objektivitet i arbetet, samt 

sanning genom att citera och referera rätt (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck 2012). 

Artiklarna som ligger till grund för hela arbetet ska arkiveras i 10 år (Forsberg & Wengström, 

2008). 

Betydelse av forskningsöversikten 

I enlighet med socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska där det 

står att sjuksköterskan skall ha förmåga att ”initiera, medverka i och/eller bedriva 

utvecklingsarbete samt ”söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information 

implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet” (Socialstyrelsen 2010 sid, 13) görs denna 

forskningsöversikt med utgångspunkt i att på sikt kunna optimera vården för patienter med 

misstänkt höftfraktur (Socialstyrelsen 2010) Då sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat 

måste hon/han arbeta enligt den evidensbaserade omvårdnadsforskningens vetenskapliga 

resultat, i samklang med övrig kunskap (McCrae 2011; Willman, A., Stoltz, P., Bathsevani, C. 

2011). I den dagliga verksamheten innebär detta att sjuksköterskan använder de bästa externa 

bevisen och tillsammans med patienten besluta om de olika omvårdnadsinsatser som kan 

erbjudas för just denna patient. De externa bevisen, dvs. forskningen görs patientnära och 

systematiskt genom omvårdnadsforskning (Willman, A., Stoltz, P., Bathsevani, C. 2011).  
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RESULTAT 

Smärta 

Det framkom ur de utvalda studierna två olika former av smärtlindring som kan ges till 

patienterna med misstänkt höftfraktur, icke farmakologisk och farmakologisk. Det framkom 

också att det förekommer otillräcklig smärtlindring till denna patientkategori. 

Icke farmakologisk smärtbehandling 

I två olika studier utvärderades icke-farmakologiska metoder för att lindra smärta vid  

misstänkt höftfraktur.  

 

I den ena studien, (Barker et al, 2006) mätte man smärtan hos patienter (n=38) som behandlas 

med akupressur på vissa punkter i örat som skulle ha smärtstillande och lugnade effekt. Man 

noterade att hjärtfrekvensen hade sjunkit markant i jämförelse med kontrollgruppen. Man 

fann ingen signifikant nergång av blodtrycket. Man noterade att de patienter som hade fått 

behandlingen i ambulansen upplevde mindre smärta och mindre ångest.  

 

I den andra studien, provade man en annan metod, transkutan elektrod nerv stimulering 

(TENS).  En elektrod placerades ovanför höften och en elektrod placerades på låret. 

Denna behandling gav också ett resultat med god smärtlindrande effekt, lägre hjärtfrekvens, 

lägre systoliskt blodtryck samt mindre ångest (Lang et al, 2007).   

 

Farmakologisk smärtbehandling 

Titler, et al (2009) har sett att sjuksköterskan i jämförelse med läkaren är duktig på att 

smärtlindra, men trots det är patienten med akut smärta fortfarande ofta inte tillräckligt 

smärtlindrad. Detta troligtvis på grund av begränsad kunskap om hur man bör smärtstilla den 

äldre patienten (Lövheim, Sandman, Kallin, Karlsson & Gustavsson, 2006).  

Den vanligaste substansen att smärtstilla med är opioid i någon form; injektion eller tabletter 

(Luger, Lederer, Gassner, Löckinger, Ulmer & Lorenz 2003; Herr & Titler 2009). Nasala 

inhalationer förekommer också, men Middleton, Simpson, Sinclair, Dobbins, Bendall (2010) 

menar på att det finns evidens för att Morfinhydroklorid är bättre prehospitalt vid moderat till 

svår smärta än t.ex. nasalt inhalerad Fentanylcitrat. Däremot kunde författarna inte se någon 

skillnad i den smärtlindrande effekten då de jämförde de två läkemedlen (Middleton, 

Simpson, Sinclair, Dobbins, Bendall 2010). 

 

70 procent av de patienter som fick smärtlindring (opioider) prehospitalt, upplevde en 30 

procentig eller större, nedgång av den initialt uppskattade smärtan (Middleton, et al, 2010). 

Ingen av patienterna som ingick i studien behövde Nalaxonhydroklorid prehospitalt eller på 

akutmottagningen vilket tydde på en hög säkerhet av läkemedlet. Ingen patient fick 

andningsdepression (Bounes, Barniol, Minville, Houze-Cerfon & Ducassé 2009).  

 

Larsson & Holgers (2011), visar i sin studie att god prehospital omvårdnad såsom bl. a 

syrgasterapi, intravenös vätsketerapi samt smärtstillande läkemedel i form av injektioner  

eller tabletter ger ett bättre postoperativt förlopp för patienter med konstaterad  

höftfraktur.   

De menar att ambulanssjuksköterskans medicinska åtgärder samt omvårdnadsåtgärder i cirka 

30 minuter på olyckplatsen kan reducera tiden på akutmottagningen så att patienten inom 4 

timmar är uppe på vårdavdelning. Vidare kan nämnas att det var en signifikant skillnad 

mellan deras studerade grupper i förekomst av postoperativa komplikationer som smärta och 

konfusion. Det kan vara en effekt av kortare vårdtid på akutmottagning samt ett genomtänkt 
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omhändertagande prehospitalt. McEachin & McDermott (2002); Vassialidis, Hitos & Hill 

(2002) visar på att om patienten fått smärtlindring prehospitalt, så fick de det igen mycket 

fortare inne på akutmottagningen. Ingen tidsskillnad sågs på om oral eller parenteral 

smärtlindring gavs. 

 

Hommel, Ulander & Thörngren (2003) visar att med kvalitetsarbete kring denna patientgrupp 

kan man bl. a få dem bättre smärtstillade redan innan de anländer till sjukhuset. På två år steg 

andelen som fick smärtstillande läkemedel prehospitalt med 7 procent.  

 

Otillräcklig smärtlindring 

Tre olika studier visat på bristfällig smärtlindring av höftfrakturpatienter.  

 

McEachin & McDermott (2002) rapporterar i sin studie att endast 18,3 procent av patienterna 

med misstänkt höftfraktur erhöll prehospital smärtlindring. Dock uppger de inte vilken typ av 

smärtlindring patienterna fick. I en studie av Vassialidis, Hitos & Hill (2002) framkom att det 

gjordes en prehospital diagnos av höftfraktur i 68 procent, (87/128) och av dem erhöll endast 

49 procent, (63/128) prehospital smärtlindring. I samma studie framkom även vilka typer av 

analgetika som användes; Methoxyflurane i 37 procent, dikväveoxid användes i sju komma 

åtta procent och Morfinhydroklorid gavs till fyra komma sju procent av patienterna.  

 

Abbuhl & Reed (2003) rapporterar utifrån sin studie att endast tre av 18 patienter med 

femurfraktur fått smärtlindring i ambulansen och att ingen patient med höftfraktur hade 

erhållit smärtlindring prehospitalt.  

 

Endast 13 -18  procent fick prehospital smärtstillning, och mediantiden var 23 minuter för 

patienter som fick smärtstillning prehospitalt Abbuhl & Reed (2003) 

McEachin & McDermott (2002) kom fram till i sin studie att mediantiden för patienten att få 

någon form av smärtlindring var två timmar och 48 minuter, men om smärtlindring var given 

redan prehospitalt fick patienten smärtlindring igen inom en timma och 35 minuter. 

 

Man ser ingen skillnad mellan könen i dessa studier vad gällande erhållandet av smärtlindring 

eller inte (Abbuhl & Reed 2003; McEachin & McDermott 2002; Vassialidis, Hitos & Hill 

2002). 

 

Ett problem med den äldre patienten är att den inte alltid uttrycker smärta så som man 

förväntar sig att en person borde göra (Jones & Machen 2003).   

Det vanligaste uttrycket den äldre patienten använder sig av är att smärtan är värkande. Den 

kan också beskrivas som besvärlig och hemsk, (Bergh, Gunnarsson, Allwood, Odén, Sjöström 

och Steen, 2005).  

 

Trycksårsprofylax 

De flesta studier som publicerats under tiden 2001-2011 angående trycksår och 

höftfrakturpatient, visade sig ha fokus på riskfaktorer och incidens 

 

Höftfrakturpatienten har en ökad risk att utveckla trycksår i samband med frakturen 

(Houwing, Rozendaal, Wouters-Wessling, Buskens, Keller & Haalboom, 2004). En svensk 

studie (Hommel, Ulander & Thörngren, 2003) visar att andelen trycksår kan minskas om man 

har en väl fungerande vårdkedja kring höftfraktur patienten, med god smärtlindring & kortare 
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väntetid till operation. Studien visar på en reducering av antalet trycksår kan sjunka från 31 

procent, ner till sju procent. 

Haleem, Heinert & Parker (2008) visar på att höftfrakturpatienter som har en hög ålder, lider 

av diabetes mellitus, har nedsatt motorik/aktivitet, som har ett lågt Hb etc. har en ökad risk att 

utveckla ett eller flera trycksår i samband med höftfrakturen. Samma studie visar på att risken 

även ökar om tiden från fraktur tillfället till operation överstiger 48 timmar. Baumgarten et al 

(2009) visar också i sin studie på dessa parametrar i relation till att bl. a utveckla trycksår i 

samband med att ha ådragit sig en höftfraktur.  

 

Baumgarten et al (2009) rapporterar att utvecklandet av trycksår sker snabbt och det uppstår 

tidigt i det akuta skedet. Vidare i samma artikel framkommer det att de patienter som har 

dåligt nutritionsstatus, multisjukdom, andra svåra sjukdomar t ex. hjärt- kärl eller 

lungsjukdom m.fl. har en signifikant högre risk att utveckla trycksår, då de också ådrar sig en 

höftfraktur. Så många som 14,6 procent av patienterna drabbades av trycksår i det akuta 

skedet (Baumgarten et al 2009). Flera studier visar på ökad risk att utveckla trycksår med 

stigande ålder, multisjukdom, malnutrition och minskad självständighet i ADL (Activities of 

Daily Life) (Baumgarten et al 2003; Lindgren, Unosson, Fredriksson & Ek 2004). Ett lågt 

diastoliskt blodtryck kan också vara en bidragande orsak till utvecklandet av trycksår i 

samband med en höftfraktur samt låga poäng på RAPS skalan (Risk Assessment Pressure 

Sore). Dock fanns ingen statistisk korrelation mellan rökning och utvecklandet av trycksår 

(Lindgren, Unosson, Fredriksson & Ek 2004).  

Baumgarten et al 2003; Rodriguez-Fernandez, Adarraga-Cansino & Carpintero 2011) påvisar 

utifrån sin studie att risken för att utveckla trycksår ökar med antalet timmar patienten blir 

kvar på akutmottagningen, om operationstiden är mer än två timmar och om patienten då har 

en generell anestesi. Samma författare rapporterar även att, väntetid en timme eller mer på 

transport till sjukhus, den fysiska begränsningen eller det ortopedkirurgiska metodvalet inte 

hade någon statistisk signifikant påverkan av utvecklandet av trycksår (Baumgarten et al 

2003).  

 

I en studie av Larsson & Holgers (2011) kunde man inte se någon signifikant skillnad i 

förekomsten av uppkomna trycksår, då man jämförde två olika gruppers omhändertagande 

prehospitalt samt intrahospitalt.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Urval och artikelsökning 

Författaren tog hjälp av en bibliotekarie enligt (Forsberg & Wengström, 2008), för att få hjälp 

med att söka fram relevanta artiklar.  

Artiklar till litteraturöversikten söktes i databaserna Cinahl och PubMed. För att få en ökad 

bredd inom valda sökningar gjordes sökningar med fritext. Det fanns ett flertal artiklar om 

smärta + höftfrakturer prehospitalt och dess behandling, men få om prehospital 

trycksårsprevention. Många av artiklarna tog upp dessa problem, men då ur ett 

akutmottagningsperspektiv. Möjligen var tidsramen för sökningen för snäv. Det framkom 

under arbetes gång att mycket forskning gjordes före tioårsperioden. Författaren tror dock inte 

att det kan ha påverkat denna studies trovärdighet.  

 

Abstrakts lästes igenom och artiklar som motsvarade inklussionskriterierna valdes ut. De 

flesta artiklar gick att få fram i fulltext hemifrån. En artikel beställdes via sjukhusbiblioteket; 

Västerviks sjukhus. 

En styrka i studien är att artiklarna som valdes ut var mellan åren 2001 - 2011. Detta ger en 

större chans till att relevanta data och forskningsresultat inte har förbisetts. En annan styrka i 

studien är att de valda artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa, vilket ger en större 

trovärdighet.  

Kvalitetsgranskning 

Då det gäller tolkningen och kvalitetsgranskningen av de i studien ingående artiklarna kan de 

av oerfarenhet misstolkats och kvalitetsgranskningen inte blivit korrekt. Det kan ha medfört 

att granskningen av de ingående artiklarnas vetenskaplighet inte är korrekt utförd. 

Etikdiskussion 

Enligt (Forsberg & Wengström, 2008) & (Polit & Beck, 2012) ska de vetenskapliga artiklarna 

som ingår i en litteraturöversikt ha ett etiskt godkännande. I denna studie var det 6 artiklar 

som inte författaren kunde utläsa hade etiskt godkännande. Dock tror inte författaren att det 

har haft någon inverkan på denna litteraturöversikt.  
  

Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att belysa patientnyttan av prehospitalt omhändertagande 

vid misstänkt höftfraktur med fokus på smärtlindring och trycksårsprevention. 

Att drabbas av en höftfraktur är smärtsamt och vikten av en god och effektiv smärtlindring har 

uppmärksammats. Bl.a. är smärta en riskfaktor till att utveckla trycksår. I studien framkom tre 

olika teman inom smärta; icke farmakologisk, farmakologisk och otillräcklig smärtlindring. 

Dock saknas det evidens för hur man bör smärtstilla denna patientkategori optimalt.  

Vad det gäller trycksårsprevention prehospitalt handlade de flesta artiklarna 2001-2011 om 

incidens och riskfaktorer. Detta svarade inte till fullo upp till frågeställningen. 

Smärta 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att personer ringer efter en ambulans. Så många 

som en tredjedel uppger att det är smärta som är orsaken (Jennings, Cameron & Bernad, 

2010). 

När det gäller smärtan i samband med en höftfraktur, så uppstår den omedelbart. Detta gör att 

patienten inte kan röra sig eller är mycket begränsad i sitt rörelsemönster, vilket kan leda till 
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att patienten får mycket svårt att ringa efter hjälp. Detta i sin tur leder till sämre möjlighet för 

ambulanspersonalen att smärtstilla adekvat eftersom det är känt att det blir svårare att 

smärtlindra patienten ju längre tid denne har haft ont på grund av frakturen (Archibald, 2003). 

Ytterligare en omständighet är att höftfrakturpatienter, som vanligtvis är en äldre person 

uttrycker de smärtan på ett annorlunda sätt än vad vi kanske är vana vid (Jones & Machen, 

2003).   Trots alla dessa svårigheter är det viktigt med en bra smärtlindring eftersom patienten 

annars riskerar att försättas i ett konfusionstillstånd, få kärlpåverkan, högt blodtryck, och 

urinretention. 

 

Tyvärr är det är visat i studier att många patienter med misstänkt höftfraktur åker ambulans 

utan att få adekvat smärtlindring (Abbuhl & Reed 2003; McEachin & McDermott 2002; 

Jennings et al 2010; Vassialidis, Hitos & Hill, 2002). 

Det tar alltså lång tid innan patienten får smärtlindring, studier har visat att det kan ta över två 

timmar innan patienten med misstänkt höftfraktur får sin första smärtlindring (McEachin & 

McDermott 2002; Vassialidis, Hitos & Hill, 2002) vilket är alldeles för lång tid om man utgår 

från studierna. Det kan bero på att man är rädd för eventuella biverkningar då man ska 

smärtstilla prehospitalt, så som andningsdepression, etc.  

Då dessa studier inte är svenska har det varit svårt att veta om det har funnits riktlinjer som 

personalen har att stödja sig emot vad det gäller smärtlindringen. Socialstyrelsen (2003), har i 

sina riktlinjer rekommendationer att man snabbt ska smärtlindra höftfrakturpatienten adekvat. 

Ingen annan information har framkommit under denna litteraturgenomgång om att 

smärtlindringen skulle ske på något annat sätt.  

 

I flera svenska regioner, bl. a. (Landstinget i Jönköpings län, landstinget i Östergötland & 

Region Skåne) finns numer lokala vårdprogram för hur en patient med misstänkt höftfraktur 

ska tas om hand, redan prehospitalt. Dessa vårdprograms syfte är att öka 

patienttillfredsställelsen, tillgängligheten och patientsäkerheten. Man beskriver i 

vårdprogrammen att de ökar även livskvaliteten hos denna patientgrupp genom att 

omhändertagande tiderna på bl. a. akutmottagningen samt minskar komplikationsriskerna 

(Landstinget i Jönköpings län, landstinget i Östergötland & Region Skåne). I en uppföljande 

studie angående vårdprogrammen för höftfraktur visar att prehospitalt har patienten en låg 

saturation, samt att om en god smärtlindring ges, minskar man risken för akuta 

förvirringstillstånd senare under vårdförloppet samtidigt som vårdtiden minskas (Björkman- 

Björkelund 2008).  

Då det i vårdprogrammen framgår tydligt vad sjuksköterskan ska göra med patienten innan 

avfärd till sjukhus, det vill säga ta kontroller, sätta intravenös infart, koppla dropp samt ge 

smärtlindring (Landstinget i Jönköpings län, landstinget i Östergötland & Region Skåne) så 

tjänar man igen dessa extra minuter senare i vårdkedjan med upp till 4 timmar så patienten 

inte behöver kvarstanna på akutmottagningen utan kan åka direkt till röntgen och vidare till 

aktuell vårdavdelning (Larsson 2008). 

 

Den vanligaste smärtlindringen som ges prehospitalt är någon form av opioid (Jennings, 

Cameron & Bernad, 2010) men endast 57 procent får någon form av opioid (Hwang, 

Richardson, Sonuyi, Morrison, 2006), vilket glädjande nog är en betydligt högre siffra än den 

som rapporteras av (Vassialidis, Hitos & Hill 2002).  En högre dos morfinhydroklorid har 

visat sig ge en snabbare och behagligare smärtlindring (Bounes, Charpentier, Houze-Cerfon, 

Bellard & Ducassé, 2007). Det är viktigt att patienten med misstänkt höftfraktur får 

smärtlindring redan i hemmet samt under transporten in till sjukhuset (O’Malley, Blauth, 

Suhm & Kates, 2011). Morfinhydroklorid bör anses som ett säkert preparat om man ger det 

som monoterapi och det ska ges intravenöst för att lättare kunna titreras (Bounes et al, 2007). 
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Dock måste man följa patientens vitalparametrar noga då man administrerar opioider 

(McManus, Sallee, 2005).  En risk med otillräcklig smärtlindring är att man riskerar att 

försätta patienten i ett dileriumtillstånd. Framförallt för de patienter med nedsatt kognitivt 

tillstånd (Morrison, Magaziner, Gilbert, Koval, McLaughlin, Orosz, Strauss & Siu, 2003). 

Kunskap om god smärtlindring till den äldre, multisjuka patienten, med misstänkt är viktig 

eftersom det kan vara svårt att veta vad en ”lagom dos” för just den enskilde patienten. 

  

Lustgas/syrgas blandning, (dikväveoxid) finns att tillgå i ambulansen och är ett utmärkt 

smärtlindrande läkemedel (McManus, Sallee, 2005) men används i liten utsträckning enligt 

(Vassialidis, Hitos & Hill, 2002). Tyvärr får ju även ambulanssjuksköterskan i sig lustgas då 

den används inne i sjukhytten (McManus, Sallee, 2005). Man har uppmätt lustgashalter hos 

ambulanspersonal som överskred det hygieniska korttidsvärdet. Det finns rapporterat att 

vårdpersonal har råkat ut för olika ogynnsamma bieffekter av att andats in lustgas, under en 

längre tid (Arbetsmiljöverket, 2004).  Författaren till denna litteraturöversikt tror, att om det 

skulle finnas en godtagbar lösning på detta problem skulle säkert flera patienter smärtlindras 

med denna smidiga smärtlindringsform.  

 

Intressant är de icke farmakologiska smärtlindringsmetoderna, som kan vara allt från att 

lyssna på musik till att immobilisera patienten. Det vi som ambulanssjuksköterskor kan göra 

ickefarmakologiskt är ju att fram för allt att positionera patienten bra på båren, samt se till att 

de har det komfortabelt. Vidare skulle vi om vi hade utbildning kunna nervstimulera med 

transkutan elektrod nerv stimulering (TENS) så att patienten blev smärtlindrad. Resultaten i 

studien av (Lang et al, 2007) är spännande. Det borde kunna ingå som ett alternativ eller 

komplement till den smärtlindring vi har att erbjuda här i landet enligt våra lokala riktlinjer 

och föreskrifter. Resch, Bjäretoft & Thorngren (2005) uppger att icke farmakologiska 

smärtlindringsmetoder kan vara otillräckliga.  

 

Ambulanserna har oftast en s.k. ”Lasse kudde” som enligt vårdprogrammen ska användas 

som tryckavlastning och smärtlindring till patienter med misstänkt höftfraktur. Enl. (Resch, 

Bjäretoft & Thorngren (2005) tyckte endast en av 19 patienter att ”Lasse” kudden var 

obekväm. Det viktigaste måste ju ändå vara att patienten tycker att positionen på båren och 

resan till sjukhuset känns komfortabel. Då varje patient är unik som person är det inte alltid 

lätt att utföra en standardiserad omvårdnad utifrån ett vårdprogram. Man får se 

vårdprogrammet som en guide, och sedan i samråd med patienten utforma en acceptabel 

omvårdnad utifrån de aktuella givna förutsättningarna. 

 

Vilken smärtlindringsform ambulanssjuksköterskan än väljer så är det viktigt att noga 

dokumentera och registrera i ambulansjournalen, fysiologiska och psykologiska förändringar 

hos patienten (McManus, Sallee, 2005). Detta för att kunna utvärdera sina 

omvårdnadsåtgärder och se till att patienten inte blir för dåligt smärtlindrad och då skulle 

kunna utveckla ett förvirringstillstånd senare. 

Trycksår 

Det framkom i denna litteraturöversikt att forskningen kring trycksår inte tillfört något kring 

trycksårsförebyggande omvårdnadsåtgärder utan har mest fokuserats på incidens samt 

riskfaktorer sedan år 2000. Detta kan tolkas som att den kunskapen kring de faktorerna är 

otillräcklig eller helt enkelt dåligt spridd. 

 

En av den vanligaste komplikationen en patient med höftfraktur kan råka ut för är trycksår. 

Detta på grund av att de ofta är malnutrierade, har någon form av multisjukdom sedan tidigare 
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samt kan ha legat stilla orörliga i samma ställning en tid, på grund av höftfrakturen innan 

ambulanspersonalen kommer (Gunningberg, Lindholm, Carlsson & Sjödén, 2000). 

Trycksåret uppstår snabbt (Gunningberg et al, 2000) och kan utvecklas fort och kan således 

uppstå när som helst i vårdförloppet, dvs. även under ambulansfärden. Man ska använda sig 

av tryckavlastande madrasser för att försöka förhindra tryck på utsatta ställen framförallt så att 

det inte uppstår tryck på knän, höftbensknölar, sittknölarna eller hälarna. De ska inte ligga an 

mot varandra eller hårt underlag. Om möjligt vid förflyttning ska hjälpmedel användas. I 

annat fall, dvs. vid manuell förflyttning av patienten ska man vara observant på att det inte 

uppstår skjuv eller friktionskador (Vårdhandboken, 2011). Speciella madrasser vore det mest 

optimala. Här kan man ju se en utvecklingspotential. Vårdhandboken (2011) rekommenderar 

att liggande patienter ska ha en 30gradig lutning på ryggstödet, om det är bekvämt för 

patienten. Det man då får vara observant på är så att patienten inte glider ner på båren, vilket 

då kan ge en sjuveffekt, som i sin tur kan bli början till ett i värsta fall smärtsamt trycksår. 

 

Då en av riskfaktorerna för utvecklandet av trycksår är ett lågt blodtryck (Ek & Lindgren, 

1997; Vårdhandboken, 2011) kan ambulanssjuksköterskan försöka med hjälp av intravenös 

vätska börja behandla och i viss mån motverka en eventuell uppkomst av ett trycksår genom 

att försöka höja blodtrycket och på så sätt öka blodgenomströmningen i vävnaden. Det kan ju 

dock bli ett problem eftersom höftfrakturpatienten kan ha hjärtsvikt sedan tidigare. Där måste 

vi som ambulanssjuksköterska vara oerhört observanta så att vi inte skapar ett problem som 

ger patienten ett ytterligare lidande. 

 

Hommel, Ulander & Thörngren, (2003) påtalar vikten av en väl fungerande vårdkedja kring 

denna patientkategori i sin studie, för att förhindra att trycksår uppstår eller att redan 

existerande sår förvärras. Prehospitalt kan ambulanssjuksköterskan upptäcka och förebygga 

trycksår, uppmärksamma riskfaktorer för utvecklandet av trycksår och rapportera detta till 

akutmottagningen (Gunningberg et al, 2000). Vi ska även ge god smärtlindring (Hommel, 

Ulander & Thörngren, 2003). Man kan även dokumentera på vilken typ av madrass patienten 

legat under färd in till sjukhuset, samt hur patienten låg då den hämtades (Vårdhandboken, 

2011). Man kan även dokumentera den uppskattade tiden patienten har legat innan den 

prehospitala omvårdnaden började.  

Vidare ser (Gunningberg et al, 2000) i sin studie att det brister i överrapporteringen mellan 

akutmottagningen och vårdavdelningen vad gäller patientens hudstatus och eventuella 

trycksår eller begynnande sådana. Man kan ju utgå ifrån att det även gäller rapporteringen 

från ambulanssjuksköterskan till akutsjuksköterskan.  

 

Författaren av denna litteraturstudie tror att om det fanns någon form av ”uppgiftsruta” i 

ambulansjournalen angående trycksår så skulle benägenheten öka hos 

ambulanssjuksköterskan att göra en grundligare hudinspektion. 
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SLUTSATS  

Slutsatsen av denna studie är att det är en stor utmaning för ambulanssjuksköterskan att vårda 

en patient med misstänkt höftfraktur. Kända riskfaktorer bör uppmärksammas och åtgärder 

vidtas, så som god smärtlindring, bra läge på båren, syrgas och intravenös vätska. 

Ambulanssjuksköterskan bör vara medveten om att patienten kan uttrycka smärtan på ett 

annat sätt än vad man är van vid och att trycksår kan uppkomma snabbt. Morfinhydroklorid 

intravenöst verkar vara att föredra i smärtlindringssyfte, men det finns andra metoder, icke 

farmakologiska att använda sig av.  

De lokala vårdprogrammens tillkomst är till stor hjälp vid omhändertagandet prehospitalt, och 

vidare i vårdkedjan. Patienten har allt att vinna på det. 

FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns endast ett fåtal studier som belyser ambulanssjuksköterskans arbete med patienter 

med misstänkt höftfraktur i relation med smärtlindring och trycksårsprevention. 

Intressant vore att göra en studie vars syfte är att se på ambulanssjuksköterskans syn på denna 

patientkategori, med fokus på smärtlindring och trycksår. 

Ett annat intressant syfte vore att intervjua ambulanssjuksköterskor för att belysa deras syn på 

hur vårdprogrammen för höftfrakturer fungerar, vad som görs annorlunda nu mot innan de 

infördes. Jobbar man annorlunda ute hos patienten än tidigare? 

Mycket forskning återstår kring denna patientkategori. 
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Bilaga I Smärta 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet Typ 

Abbuhl, Reed 

2003 

USA 

Time to analgesia for 

patients with painful 

extremity injuries 

transported to the 

emergency department by 
ambulance 

Ta reda på hur snabbt 

patienten erhåller 

smärtlindring av 

ambulanspersonalen. 

Retrospektiv studie   104 Endast 13 av 104 patienter erhöll analgetika under 

ambulanstransporten in till sjukhuset. Dock var  

smärtlindringen till höftfrakturpatienten obefintlig. 

Inte någon höftfrakturpatient fick smärtlindring 

prehospitalt. 
 

         II 

        (R) 

Barker, Kober, 

Hoerauf, Latzke, 

Adel, Kain, 

Wang 

2006 

Österrike 

Out of hospital auricular 

acupressure in elder 

patientes with hip fracture. 

A randomized double-

blinded trial. 

Om öronackupressure 

kan minska smärtan och 

sänka ångestnivån/ oro 

hos äldre patienter med 

höftfraktur. 

Dubbel-blind studie.     38 Man såg att de patienter som erhöll akupressuren 

hade mindre ont, mindre grad av ångest/oro samt en 

lägre hjärtfrekvens. 

        II 

     (RCT) 

Bergh, 

Gunnarsson, 

Allwood, Odén, 

Sjöström & Steen 

2005 

Sverige 

Descriptions of pain in 

elderly patients following 

orthopeadic surgery 

Ta reda på vilka ord den 

höftfrakturopererade 

patienten använder sig 

av för att beskriva sin 

smärta. 

Intervjustudie 

Strukturerad & semi- strukturerad 

 

  60+22 

    =88 

Det framkom att den äldre patienten använde sig av 

ord såsom hemsk, stel och rädd i stor utsträckning 

för att beskriva sin smärta. 

        III 

        (K) 

Bounes, Barniol, 

Minville, Houze- 

Cerfon & 

Ducassé 

2011 
Frankrike 

 

Predictors of pain relief 

and adverse events in 

patients receiving opioids 

in a prehospital setting. 

Undersöka vilka faktorer 

som förutsätter 

smärtlindring och 

biverkningar hos 

patienter som får 
opioider prehospitalt. 

Prospektiv, observationsstudie.     277 Opioider är säkra att använda prehospitalt. 

Använder man det rätt, ger det intravenöst i lagom 

dos är det bästa smärtstillande preparatet.  

         II 

         (P) 

Herr, Titler 

2009 

USA 

Acute pain assessment and 

pharmacological 

management practies for 

the older adult with a hip 

fracture: review of ED 

trends. 

Mäta följsamheten kring 

hur väl smärtstillade 

höftfrakturpatienterna 

blir på akutmottagning. 

Om riktlinjerna följs. 

Retrospektiv.    1454 Man kunde se över en tvåårsperiod ökade 

smärtstillningen. Dokumentationen kring smärtan 

och smärtstillningen blev bättre, ökade med 5 

procent. Opiater var den mest förekommande  

smärtbehandlingen. 

            

          I 

         (R) 

 

Hommel, 

Ulander, 

Thörngren 

2003 
Sverige 

 

Improvements in pain  

relief, handling time and 

pressure ulcers through 

internal audits of hip 
fracture patients 

 

Var optimeringen av 

höftfrakturpatienten vad 

gällande smärtlindring 

och trycksårsprofylax 
effektiv? 

 

Retrospektiv 

   

  165 

  157 

  161 

 

Man kan reducera antalet komplikationer med ett  

optimerat omhändertagande.  Flera patienter 

erhåller smärtlindring prehospitalt, andelen  

trycksår minskar och patienten blir snabbare  
opererad. 

          II 

         (R) 
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Jones & Machen 

2002 

Storbritannien  

Pre-hospital pain 

management: the 

paramedics ´perspective 

Att förklara 

ambulanspersonalens 

upplevelser av patienter 

med smärta, och vilka 

faktorer som spelar in då 

det ges Smärtlindring. 

Semistrukturerade intervjuer      6 Personalen uppger att olika faktorer spelar in i 

smärtlindringen av patienten. 

Utvärdering av smärtan, beslut att ge smärt- 

lindring samt alternativa metoder.  

         II 

         (K) 

Lang, Barker, 

Steinlechner, 
Gustorff, Puskas, 

Gore & Kober 

2005 

Österrike 

TENS relieves acute 

posttraumatic hip pain 
during emergency 

transport. 

Ta reda på hur väl TENS 

hjälper som 
smärtstillning vid 

frakturer. 

Randomiserad placebo, dubbel-

blind studie. 

    63 Smärtan, oron samt hjärtfrekvensen sjönk hos de  

patienter som fick TENS.  

         II 

        (RTC) 

Larsson, 

Holgers, 2011  

Sverige 

Fast-track care for patients 

with suspected hip 

fracture 

Undersöka om 

prehospital preoperativ 

behandling för patienter 

med misstänkt 

höftfraktur kan leda till 

reducerad väntetid, 

mindre postoperative 

smärta, mindre antal 

komplikationer samt 
kortare vårdtid. 

Retrospektiv studie med 

kvantitativ design. 

Två grupper, en 

interventiosgrupp och en 

kontrollgrupp. 

      74 

      (0) 

Kortare tid till att anlända till vårdavdelning.  

Färre postoperativa komplikationer. Båda 

grupperna opererades inom 24 timmar. 

 

 

 

 

 

         II 

 

      (CCT) 

Lord, Cui & 

Kelly A-M 

2008 

Australien 

The impact of patient sex 

on paramedic pain 

management in the 

prehospital setting. 

Fastställa om patientens 

kön föranledda någon 

speciell strategi hos 

ambulanspersonalen vad 

det gäller 

smärtstillningen. 

Retrospektiv     3357 Dåligt med smärtstillning prehospitalt. 

 

 

        I 

      (R) 

Luger, Lederer, 

Gassner, 

Löckinger, 

Ulmer & Lorenz 

2003 

Österrike 

Acute pain is 

underassessed in out-of- 

hospital emergencies. 

Mäta kvaliteten på 

smärtlindringen som 

gavs prehospitalt. 

Prospektiv     51 

    

Opioider gavs i stor utsträckning prehospitalt.          III 

        (P) 

Lövheim, 
Sandman, Kallin, 

Karlsson & 

Gustavsson 

2006 

Sverige 

Poor staff awareness of 
analgesic treatment 

jeopardizes adequate pain 

control in the care of older 

people 

Att ta reda på om 
vårdpersonalens 

upplevelse av patientens 

smärta överensstämde 

med den ordinerade 

dosen smärtlindrande 

läkemedel. 

Tvärsnittsstudie 3724 27,9 procent av patienterna fick smärtlindring 
regelbundet. I 72,7 procent rapporterades smärta 

men ingen farmakologisk smärtlindring gavs. 

 

          II 
        (K) 
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McEachin, & 

McDermott, 

2002 

USA 

Few emergency medical 

services patients with 

lower-extremity fractures 

receive prehospital 

analgesia 

Undersöka om 

patienterna erhåller 

fullgod smärtstillning, 

hur patientens och 

vårdarens upplevelse av 

smärtan påverkar 

smärtstillningen, samt 
tidsintervallet mellan 

ambulans och 

akutmottagningens 

smärtstillning. 

 

Retrospektiv       124 

     (1) 

Endast 18,3 procent av höftfrakturpatienterna fick 

smärtstillande läkemedel av ambulanspersonalen. 

Man såg ingen könsskillnad i förhållandet till 

smärtlindringen. 

         II 

        (R) 

 

Middleton, 

Simpson, 

Sinclair, 

Dobbins, Math 

& Bendall 

2010 

Australien 

Effectiveness of 

morphine, Fentanyl and 

Methoxyflurane in the 

prehospital setting. 

Undersöka vilket 

preparat och 

administrationssätt som 

ger den mest effektiva 

smärtlindringen. 

Retrospektiv med comperativ 

design. 

42 844 Morfin administrerat intravenöst var den bästa 

Smärtlindringen prehospitalt i jämförelse med 

intranasalt administrerat Fentanyl och inhalerat 

Methoxyflurane.  

         I 

       (R) 

 

Titler, Herr, 

Brooks, Xie, 
Ardery, 

Schilling, Marsh, 

Everett & Clarke 

2009 

USA 

Translating research into 

practice intervention 
improves management of 

acute pain in older hip 

fracture patients. 

Hur man följer uppsatta 

riktlinjer kring 
smärtlindring, vem 

smärtlindrar mest? 

Sjuksköterskan eller 

läkaren? Hur kan man 

minska smärtupplevelsen 

för den äldre 

höftfrakturpatienten? 

Experimentell design, 

randomiserad. 

      1401 Högre upplevd smärtupplevelse i försöksgruppen 

än i den ordinarie gruppen 

          I 

       (CCT) 

Vassialidis, 

Hitos & Hill 

2002 

Australien 

Factors influencing 

prehospital and 

emergency department 

analgesia administration 

to patients with femoral 
neck fractures. 

Hur väl smärtlindrad är 

höftfrakturpatienten av 

ambulanspersonalen och 

akutmottagningens 

personal? 

Retrospektiv       176 Dålig smärtlindring trots att man i många fall  

Misstänkte höftfraktur. Hade patienten fått 

smärtlindring i ambulansen, fick de en högre 

triagering och ytterligare smärtlindring fortare på 

akutmottagningen. 

          II 

         (R) 
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Bilaga II Trycksår 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Baumgarten, 

Margolis, Berlin, 

Strom, Garino, 
Kagan, Kavesh, 

& Carson. 

2003 

USA. 

Risk factors for pressure 

ulcers among elderly hip 

fracture patients. 

Undersöka incidensen 

av trycksår på sjukhus 

hos äldre patienter med 
höftfraktur och vad 

som kan vara en ökad 

risk för utvecklandet. 

Retrospektiv cohort studie.    9598 

   (198) 

Lång tid till operation efter ankomst till sjukhus  

Ger en ökad risk för utvecklandet av trycksår. 

Att ligga på intensivvårdsavdelning i väntan på  
Operation gav en ökad risk för utvecklandet av 

trycksår, samt valet av anestesimetod.  

 

 

        I 

       (R) 

Baumgarten, 

Margolis, 

Orwig, Shardell, 

Hawkes, 

Langenberg, 

Palmer, Jones, 

McArdel, 

Sterling, 

Kinosian, Rich, 
Sowinski & 

Magaziner. 

2009 USA 

Pressure ulcers in 

Elderly Patients with 

Hip Fracture 

Across the Continuum of 

Care  

Identifiera 

omvårdnadsåtgärder I 

samband med risk för 

trycksår hos äldre 

patienter med höft 

fraktur.  

Prospektiv cohortstudie, 

mellan åren 2004 och 2007.  

    658 Störst risk för utvecklandet av trycksår är under 

den akuta fasen.   

 

 

 

 

 

 

 
 

          I 

        (P) 

Haleem, Heinert 

& Parker 

2007 

USA 

Pressure sores and hip 

fractures. 

Att mäta förekomsten 

av trycksår samt 

identifiera de risker 

som kan medföra en 

ökad risk att utveckla 

trycksår.  

Retrospektiv    4654 3,8 procent av patienterna utvecklade trycksår. 

Riskfaktorer som ökar risken för utvecklandet av 

trycksår sågs vara; hög ålder, diabetes mellitus, 

svagt resultat på kognitiva tester, lågt blodtryck, hög 

ASA klassifikation samt lågt Hb. Patienter med 

extrakaps- ulär fraktur utvecklade i högre grad 

trycksår. 

          I 

       (R) 
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Houwing, 

Rozendaal, 

Wouters-

Wessling, 

Buskens, Keller 

& Haalboom. 

2004 

Nederländerna. 

 

Pressure ulcer risk in hip 

fracture patients.  

Att utveckla ett verktyg 

för att mäta 

förekomsten av 

trycksårs uppkomst. 

Prospektiv.       179 

     (58) 

Större risk att utveckla trycksår ju äldre man är, och  

har ett lågt BMI. Tiden på operationsbordet samt 

typ  

av operativ åtgärd ökade också risken för att 

utveckla 

trycksår. 

 

      II 

     (P) 

Lindgren, 
Unosson, 

Fredrikson & 

Ek. 

2004 

Sverige 

Immobility-  a major risk 
factor for development 

of pressure ulcers among 

adult hospitalized 

patients: a prospective 

study. 

Att identifiera 
riskfaktorer hos vuxna 

patienter (över 17 år) 

som utvecklar trycksår 

under tiden de är 

inskrivna på sjukhus. 

Prospektiv studie.    530  Äldre patienter med lågt BMI och lågt diastoliskt 
blodtryck utvecklar lättare tryckskador. 

 

 

 

      II 
     (P) 

Rodriguez-

Fernandes, 

Adarraga-

Cansino, 

Carpintero 

2011 

Spanien 

Effects of Delayed Hip 

Fracture Surgery on 

Mortality and Morbidity 

in Elderly Patients 

Effekten av försenad 

operation av höftfraktur 

vad gäller dödlighet 

och postoperativa 

komplikationer samt 

antal vårddagar och 

rehabilitering hos den 
äldre patienten. 

Retrospektiv & prospektiv      n=109 

     n=79 

Försenad operation, mer än 48 timmar utgör en 

ökad risk att drabbas av komplikationer i större 

utsträckning än om operationen sker i ett tidigare 

skede. Dock påverkas inte överlevnaden eller 

antalet postoperativa vårddagar.  Äldre personer bör 

opereras så snart deras medicinska tillstånd så 

medger. 
 

 

      III 

     (R) 

 

 

      III 

     (P) 
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Bilaga III 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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journalhandlingar.  och metoder.  

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 


