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Bakgrund
I Sverige drabbas årligen ca 18 000 personer av höftfraktur. Medelåldern är 82 år och
75 % av de drabbade är kvinnor. Skademekanismen är ofta fall i samma plan.
Höftfrakturer kostar samhället 1,5 miljarder kronor årligen. Incidensen är något
sjunkande, men på grund av en åldrande befolkning konsumerar gruppen fortfarande
en fjärdedel av samtliga vårddygn inom ortopedin (Rikshöft, 2016).
Höftfrakturer ger allvarliga konsekvenser i efterförloppet, vilket har visats i en studie
för patienter ≥ 66 år. Av alla höftfrakturpatienter förlorar 21 % förmågan att gå
ensamma utomhus, 13 % förlorar hela sin gångförmåga, 3 % av patienterna avlider
under vårdtiden och hela 38 % dör inom 2 år. Utan kirurgi försämras denna prognos
ytterligare (Soderqvist, Ekström, Ponzer, 2009).
Alla patienter med höftfraktur behöver därför akut operation. Ett nationellt mål är att
80 % av alla höftfrakturer ska opereras inom 24 h. Det har visats sig vara av stor vikt
att åtminstone opereras inom 36 h (Rikshöft 2016). Val av operationsmetod avgörs
av frakturens utseende och patientens biologiska ålder (Hakopian, Ehne, Hedström,
2017). De vanligaste operationsmetoderna är märgspik, platta och skruvar, total
höftplastik, halv höftplastik eller 2 skruvar/pins. Höftfrakturer delas in i tre kategorier:
cervikala höftfrakturer (lårbenshalsfrakturer), pertrokantära och subtrokantära
frakturer (Rikshöft, 2016).
När det gäller riskfaktorer för mortalitet ett år efter en höftfraktur framkommer att
högre ålder, manligt kön, tidigare gastrointestinala sjukdomar, nedsatt njurfunktion,
ASA-grad över 3 (American Society of Anesthesiologists), en begränsad
mobiliseringsförmåga preoperativt samt en postoperativ vårdtid på över 15 dagar ger
högre risk för mortalitet (Chow, Qin, Wong, Yuen, Ngai, Tang, Leung, 2018).
Omfattande och tidiga rehabiliteringsinsatser samt uppföljning har visat sig minska
risken för dödlighet (Rikshöft 2016).
Frakturens utseende, operatörens val av osteosyntesmaterial samt stabiliteten i
frakturen efter fixation avgör tillåten postoperativ belastning. Belastningsgrad finns
angivet i operationsberättelsen.
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Under år 2016 behandlades 203 patienter med höftledsfraktur på ortopedkliniken,
Mora lasarett och 379 patienter på ortopedkliniken, Falu lasarett. Medelvårdtiden var
i Mora 5,5 dagar och i Falun 7 dagar (Rikshöft, 2016).
Behandlingsmål
Fysioterapeutiska insatser är viktiga för att minska risken för komplikationer och
funktionsförsämring på grund av immobilisering (Pfeifer & Minne, 2010). Med tidig
mobilisering minskar risken för djup ventrombos, trycksår och pneumoni (Hakopian et
al., 2017). Vidare målsättning är att patienten skall uppnå en så självständig
funktionsnivå som möjligt gällande förflyttningar och ADL, uppnå godtagbar
gångteknik med utprovat gånghjälpmedel, lära sig att självständigt utföra och
ansvara för erhållet träningsprogram samt att vara välinformerad om den fortsatta
rehabiliteringen.
Fysioterapeutiska åtgärder
Sjukgymnastens/fysioterapeutens arbetsuppgifter är att informera patienten om
gällande regim, träna förflyttningar i/ur säng, gångteknik med lämpligt
gånghjälpmedel, vid behov träna trappgång samt instruera lämpligt träningsprogram
(Bilaga 1 och 2). För de flesta patienter som opererats för en höftfraktur finns inga
restriktioner gällande rörelser eller belastning (Hakopian et al, 2017). Största möjliga
självständighet eftersträvas vid förflyttningar och ADL. Rehabiliteringen påbörjas
vanligen dagen efter operationen och därefter fortsätter träning och mobilisering
utifrån patientens behov, resurser och målsättning. Patienten uppmuntras att
regelbundet sitta uppe i stol samt att gångträna och utföra träningsprogrammet flera
gånger per dag.
Sjukgymnasten/fysioterapeuten medverkar mestadels i bedömningen om och när
patienten är utskrivningsklar, om det finns behov av fortsatt vård och
rehabiliteringsinsatser samt att vid behov överrapportera patienten till nästa vårdnivå.
Utvärdering/Resultatuppföljning
Vi använder i dagsläget inga standardiserade mått och mätinstrument för att
utvärdera våra insatser i det akuta skedet. En subjektiv bedömning av patientens
förflyttnings- och rörelseförmåga utförs vid varje behandlingstillfälle och formuleras i
fri text i journalen. Graden av självständighet betonas.
När patienten bedöms uppfylla de kriterier som krävs för hemgång (se nedan) skrivs
patienten ut till hemmet. För patienter som kräver ytterligare rehabiliteringsinsatser
och/eller kommunala vårdinsatser sker fortsatt planering tillsammans med
sjuksköterska, läkare och samordnare på ortopedavdelningen.
Fysioterapeutiska kriterier för utskrivning till hemmet (utan kommunala
vårdinsatser) för patienter med höftledsfraktur:







Självständig förflyttning i och ur säng och stol
Klara toalettbesök självständigt
Klara gång med tillåten belastningsgrad
Klara gång med god gångteknik och balans med utprovat gånghjälpmedel
Om behov finns, klara att gå i trappa enligt instruerad teknik
Införstådd med genomgången gällande regim
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Klara att genomföra erhållet hemträningsprogram

Lokala rutiner
Falun:
Om patienten bedöms behöva fortsatt inneliggande rehabilitering efter att ha vårdats
på avdelning 17, rehabanmäls patienten av samordningssköterska och får därefter
när plats finns komma till avdelning 58 för fortsatt rehabilitering. Skulle patienten
gynnas av mer intensivare rehabilitering i hemmet skrivs en remiss av ansvarig
sjukgymnast/fysioterapeut till respektive enhet.

Uppdragsbeskrivning för olika vårdnivåer
För patienter som bedöms behöva fortsatta rehabiliteringsinsatser efter utskrivning till
hemmet skriver ansvarig läkare en remiss till sjukgymnast/fysioterapeut inom
primärvården. För patienter som bedöms behöva fortsatta rehabiliteringsinsatser
efter utskrivning till kommunal vårdenhet skriver sjukgymnast/fysioterapeut en
vårdbegäran som faxas till respektive enhet.
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