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Abstrakt 
Höftfrakturer bland äldre personer är en fruktad komplikation inom vården. Utfallet 
av dessa frakturer var ofta dåligt men det går att förebygga. De flesta som drabbas av 
höftfrakturer är postmenopausala kvinnor med osteoporos. Syftet med vår studie var 
att sammanfatta omvårdnadsinterventioner som kan förebygga höftfrakturer hos 
äldre kvinnor med osteoporos och trender inom området. Metoden för vår studie var 
systematisk litteraturöversikt. Totalt analyserades 30 vetenskapliga artiklar som 
redovisades i tabeller. Studien belyser olika interventioner inom prevention som 
fallriskbedömning, handledning av omvårdnadspersonal, höftskydd, 
läkemedelsrevision, patientundervisning, standardvårdplaner, träning, uppföljning av 
höftfrakturer och ökat intag av kalcium samt D-vitamin. Resultatet innehåller 
sammanställningar av vilket ämnesområde de är publicerade inom samt vilket år de 
är publicerade och var studierna är utförda. Konklusion: Sjuksköterskan kan genom 
standardvårdplaner minska antalet höftfrakturer. Det preventiva arbetet kan 
förbättras genom patientundervisning och handledning av omvårdnadspersonal. 
 
Nyckelord: litteraturöversikt, omvårdnad, prevention, höftfraktur, osteoporos, äldre 
kvinnor, trender.
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Höftfrakturer bland äldre kvinnor är bland de vanligast förekommande orsaker till att äldre 

kvinnor behöver vård. Höftfrakturer är vanligare än hjärtinfarkt, bröstcancer, KOL m.m. bland 

äldre kvinnor. Varje år inträffar ca 18000 höftfrakturer i Sverige som kan sättas i samband med 

osteoporos (Rikshöft, 2007). Enligt Kanis et al. (2000) löper en kvinna 23 % risk att få en 

höftfraktur efter menopausen. Vidare menar de att 30 % av kvinnor över 65 år har osteoporos. 

Alla kvinnor får en försvagning i bentätheten efter menopausen men de som har osteoporos har 

en onaturligt sänkt bentäthet för sin ålder. Det visar sig att nästan alla som får en lågenergifraktur 

i höften har osteoporos. Enligt Thorngren, Hommel, Norrman, Thorngren och Wingstrand (2002) 

finns det många orsaker till osteoporos t.ex. medicinska sjukdomar och livsstilsrelaterade 

åkommor, vilka benämns som primär och sekundär osteoporos. Till primär osteoporos hör 

orsaker till följd av livsstil, menopaus och åldrandet i allmänhet och sekundär osteoporos kan 

vara orsakad av t.ex. medicinska sjukdomar eller läkemedelsbehandling.  

 

Kostnaderna för samhället är betydande när det gäller fallolyckor bland äldre. Det kostar svenska 

samhället i direkta kostnader knappt 4,8 miljarder varav höftfrakturer står för 2,3 miljarder 

(Räddningsverket, 2003). Medelåldern för en person med höftfraktur är 82 år och 70 % av dem 

är kvinnor. Medelvårdtiden är elva dygn och i var fjärde säng på landets ortopedavdelningar 

ligger en patient med höftfraktur (Rikshöft, 2009).  

 

En höftfraktur innebär en fraktur genom Collum Femoris eller trokanterregionens spongiösa 

ben.  Höftfrakturer drabbar främst äldre och uppkommer hos dem av milt till måttligt trauma. 

Vanlig orsak till höftfrakturer hos äldre är fall från samma plan (stående på golv) eller lägre 

(sittande på stol eller liggande i säng) (Thorngren et al. 2002). 

 

För många kvinnor med osteoporos så innebär en höftfraktur att deras självständiga liv 

försvinner. Pountney (2007) beskriver osteoporos som den tysta tjuven som först tar din 

benmassa och som sedan tar den din självständighet. Efter en höftfraktur får många svårigheter 

att gå. De blir beroende av hjälpmedel och personlig assistans vid gång. I förlängningen kan det 

resultera i att kvinnan måste byta boende där hjälp finns att tillgå dygnet runt. Många får också 

problem med smärtor och risken för nya fall och frakturer ökar (Chen et al., 2009). 
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I ett omvårdnadsperspektiv kan vi se att personens livskvalitet försämras lång tid efter en 

höftfraktur. För att bedöma en persons livskvalitet kan utgångspunkten vara en persons inre 

upplevelser och hur en person själv skattar den (Næss, Mastekaasa, Moum & Sørensen, 2001). 

Enligt Tidemark, Zethraeus, Svensson, Törnkvist och Ponzer (2002) minskade livskvalitén 

avsevärt när personer med höftfraktur fick skatta sin upplevda livskvalitet efter fraktur. 

Livskvaliteten skattades till mycket god innan höftfrakturen. Fyra månader efter frakturen var 

den bedömda livskvaliteten nästan halverad och vid mätning av livskvalitén ett år senare hade 

den sjunkit ytterligare. De visar att många inte återhämtade sig från höftfrakturen och fick kraftig 

försämrad livskvalitet resten av sitt liv.    

Enligt Robinson (1999) upplevde kvinnor efter en höftfraktur frustration över att de på grund av 

smärta och trötthet inte klarade av att vara lika aktiva som innan höftfrakturen. De orkade inte 

göra saker som de tidigare gjort vilket ledde till förlust av självständighet och kontroll. 

Kvinnorna upplevde en osäkerhet på grund av rädslan att falla igen. De fick restriktioner i hur de 

fick böja höfterna vilket resulterade i att många aktiviteter som de tidigare utövade upphörde. 

Synen på hjälpmedel var delad. Dels så gav hjälpmedlet det extra stöd de behövde med det 

kunde också utgöra ett hinder när de skulle in på trånga ställen. Hjälpmedel påminde dem också 

om deras förlust av självständighet. Anhöriga kunde också drabbas hårt genom det lidande de får 

se nära och kära gå igenom. Behovet av hjälp till den drabbade kunde öka i så stor omfattning att 

det kunde bli en stor påfrestning för anhöriga. 

 

Enligt ICN-etiska kod för sjuksköterskor (2007) har sjuksköterskor fyra grundläggande 

ansvarsområden. Dessa områden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Målet för omvårdnaden inom sjukvården är att åtgärda sjukdomar och främja 

hälsa så att människor kan få ett friskt liv med så hög livskvalitet som möjligt. När det gäller 

äldre kvinnor som är sjuka så finns det i regel en god chans för tillfrisknande eller stabilisering 

med god livskvalitet. Men om fallrisk föreligger så blir en höftfraktur det som kan ändra 

utgångsläget från övervägande positivt till övervägande negativt för personens livskvalitet. Då 

fruktar sjuksköterskor på personens vägnar att en höftfraktur under sjukhusvistelse kan få 

allvarliga konsekvenser. En höft fraktur som tillägg till en redan besvärlig hälsosituation för 

personen kan bli ett ödesdigert slag för henne. Att förebygga höftfrakturer hos kvinnor med 
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osteoporos minskar lidandet vilket är en del av sjuksköterskors grundläggande ansvar enligt 

ICN-etiska kod för sjuksköterskor (2007). Enligt Rikshöft (2007) är mortaliteten för personer 

med höftfraktur 20 % ett år efter frakturen, om de kom från eget boende innan frakturen. Så 

många som 50 % hade avlidit inom ett år efter höftfrakturen om de kom från annat boende eller 

sjukhus. Resultatet av höftfrakturer inom vården blir extremt dåligt med kraftig försämrad 

livskvalitet och för tidig död. I många fall så blir höftfrakturen ”en början på slutet” och innebär 

en onödig och fruktad komplikation. 

 

Problemformulering 

Det område vi avser att undersöka är hur sjuksköterskor kan förebygga höftfrakturer när äldre 

kvinnor med osteoporos blir inlagda för vård på t.ex. medicinavdelningar med medicinska 

diagnoser och fallrisk föreligger. Socialstyrelsen (2003) säger i sina riktlinjer för vård och 

behandling av höftfraktur att prevention av höftfrakturer är kostnadseffektivt och ett prioriterat 

område. När sjuksköterskan skall identifiera en äldre kvinnas omvårdnadsbehov så är risken att 

falla och drabbas av höftfraktur något som måste värderas rutinmässigt i en riskdiagnos. Ett 

tydligt mål för omvårdnaden bör bli att dessa kvinnor skall få hjälp och stöd för att undgå att 

drabbas av fall. Omvårdnaden bör präglas av handlingar som är individanpassade och 

systematisk förebygger fall och frakturer, vilket kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

ytterligare belyser när den säger att det friska hos en person skall tillvaratas och hälsorisker skall 

identifieras och förebyggas (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Intentionen är att skapa en översikt med internationellt perspektiv över forskning inom detta 

område, som fördjupar kunskapen om förebyggande åtgärder och ger en överblick över var 

kunskapen är producerad och vilka ämnesområden den kommer ifrån. Enligt Koch (2005) är det 

ett viktigt perspektiv att studera var och när kunskapen är producerad för att se trender.  

 

Huvudfrågan i vår litteraturstudie är vilka omvårdnadsinterventioner det finns för att arbeta 

preventivt mot höftfrakturer hos äldre kvinnor med osteoporos och vad erfarenheten av att 

använda dem? För att se trender i kunskapsutvecklingen har vi följande underfrågor: I vilka 

tidskrifter blev de vetenskapliga artiklarna publicerade? Under vilket ämnesområde publicerades 

de? Vilket år publicerades de? Var blev studierna utförda? 
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Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av att använda preventiva 

omvårdnadsinterventioner för att undvika att äldre kvinnor med osteoporos skall få höftfraktur. 

 

Metod  

För att besvara forskningsfrågan valde vi att göra en litteraturstudie med inspiration från Koch 

(2005). Koch gjorde en litteraturöversikt genom att systematiskt söka i databaser och redovisa 

litteraturen genom tabeller som i huvudsak tar upp vilken kunskap som finns producerad, inom 

vilka områden de är publicerade, när artiklarna är publicerade samt från vilket land studierna 

kommer. Vår litteraturstudie hade som mål att beskriva kunskapsläget inom området enligt Polit 

och Beck, genom att sammanställa fynd och sedan göra synteser av dessa (jfr Polit & Beck, 

2004, s. 88-89, 118, 682-683).  

 

Litteratursökning och urval 

En systematisk sökning och genomgång av vetenskapliga artiklar gjordes med mål att redovisa 

våra fynd enligt Koch (2005). För att söka svar på vår frågeställning gjordes en systematisk 

sökning i databaserna Medline och CINAHL (jfr Polit & Beck, 2004, s. 109-111). När vi sökte i 

databaserna användes tesaurer eller indextermer. Sökord som vi bedömde var relevanta för 

forskningsfrågan var hip fractures, osteoporosis, prevention och nursing care. Sökningen efter 

artiklar utökades med referenser i väl utförda översikter som SBU-rapporten osteoporos - 

prevention, diagnostik och behandling (2003) samt Sveriges Kommuners och Landsting 

rapporten; Förebygg fall och fallskador i samband med vård (2008) (jfr Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, 2006, s. 61-62).   

 

Inklusionskriterierna till vår studie var att artiklarna uppnådde vetenskapliga kriterier enligt 

Hansson (2002). De skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 1989 och 2009. 

Tidsintervallet för publiceringsår bestämdes efter att studerat referenslistor i andra 

litteraturöversikter inom området. Artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

inom hälsa, medicin och omvårdnad. Undersökningspersonerna skulle vara äldre kvinnor över 65 

år eftersom vi såg att de flesta som drabbades av höftfraktur var äldre än 65 och genomsnitts 
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ålder var 82år. Exklusionskriterie som användes var Osteoporos av sekundär typ t.ex. cancer 

eller epilepsi.  

 

 

Tabell 1 Översikt över litteratursökning 

Medline 2009 09 09 

 

Söknr.  *)  Söktermer      Antal ref. 

 

1 MS  Osteoporosis      34786 

2 MS   Prevention and control     780752 

3 MS  Hip fractures      13744 

4 MH  1 or 3       46692 

5 MH  4 and 2       10865 

6   Limits: Publication Date from 1989/01/01 to 2009/09/09,  167 

   Female, English, Nursing journals, Aged: 65+ years     

         

CINAHL 2009 09 09 

 

1 MH  Osteoporosis      7330 

2 MH  Hip fractures      2464 

3   Prevention      207636 

4 MH  Nursing care      164678 

5   1 or 2       9459 

6   3 and 5       4127 

7   4 and 6       109 

8   Limits: English language     106 

 

 

Av de artiklar som svarade till sökkriterierna lästes vi abstrakten för att bedöma om de svarade 

mot forskningsfrågan och de utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006, 

s.154-157). 
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Analys 

Med inspiration av Koch (2005) redovisades och analyserades sökresultatet med tabeller över 

vilka tidskrifter som artiklarna var publicerade i, inom vilket ämnesområde artiklarna var 

publicerade, vilket år artiklarna publicerades, i vilket land som studien utfördes och vilken typ av 

omvårdnadsintervention som behandlades. Koch menar att ett viktigt perspektiv i en 

litteraturstudie är att kunna se inom vilket sammanhang kunskap produceras och presenteras 

samt trenderna inom det studerade området. Störst vikt lades vid att identifiera olika typer av 

omvårdnadsinterventioner och erfarenheterna av dem. 

Resultat 

Den systematiska sökningen gav ett resultat på 30 artiklar som bedömdes relevanta utifrån 

frågeställningarna i vår litteraturstudie. Artiklarna innehöll nio typer av 

omvårdnadsinterventioner (se tabell 7). När artiklarna analyserats efter vår huvudfråga samt 

underfrågor så identifierades fem områden som uppgifterna i artiklarna kategoriserades efter. 

Dessa är; vilken vetenskaplig tidskrift artikeln är publicerad i, under vilket ämnesområde artikeln 

är publicerad, vilket år den är publicerad, i vilket land studien är utförd samt typ av preventiv 

intervention. 
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Tabell 3 Översikt över tidskrifter (n=21) 

Tidskrift       Antal artiklar   % 

Age and ageing       2   (7%) 

Annals of internal medicine    2   (7%) 

 Arthritis & rheumatism (Arthritis care & research)  1   (3%) 

British journal of nursing      2   (7%) 

Disease management     1   (3%) 

Geriatric nursing      1   (3%) 

International journal of nursing- studies   2   (7%) 

Journal American medical assosiation   1   (3%) 

Journal of advanced nursing    1   (3%) 

Journal of clinical nursing     1   (3%) 

Journal of the American geriatrics society   3   (10%) 

Journal of gerontological nursing    1   (3%) 

Journal of nursing research    1   (3%) 

Journal of strength and conditioning research  1   (3%) 

Osteoporosis international     4   (13 %) 

Patients education and counseling    1   (3%) 

Public health nursing     1   (3%) 

Physiotherapy research international   1   (3%) 

Research in nursing and health    1   (3%) 

The American journal of clinical nutrition   1   (3%) 

Zeitskrift für Gerontologie und Geriatrie   1   (3%) 

Totalt       30   (100%) 

 

Artiklarna var publicerade i 21 olika vetenskapliga tidskrifter och Osteoporosis international är 

den tidskrift som innehåller flest artiklar. Resultatet visar stor variation i vilka tidskrifter 

studierna är publicerade. 
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Tabell 4 Översikt över ämnesområden (n=6) 

Ämnesområde som artiklarna är publicerade inom Antal artiklar  %   

Geriatrik      7   (23 %) 

Medicin       9   (30 %) 

Nutrition      1   (3 %) 

Omvårdnad       9   (30 %) 

Patientundervisning     1   (3 %) 

Sjukgymnastik       3   (10 %) 

Totalt       30   (100%) 

 

De ämnesområden som flest artiklar publicerades inom var omvårdnad och medicin. Inom dessa 

ämnesområden var 60 % av artiklarna publicerade. Tredje största ämnesområdet var geriatrik.  

 

Tabell 5 Översikt över publiceringsår   (n=12) 

Publiceringsår       Antal artiklar   % 

2008       4   (13%) 

2007       5   (17%) 

2006       3   (10%) 

2005       4   (13%) 

2004       4   (13%) 

2003       2   (7%) 

2002       3   (10%) 

2001       1   (3%) 

2000       1   (3%) 

1998       1   (3%) 

1996       1   (3%) 

1995       1   (3%) 

Totalt        30   (100%) 

 

Av artiklarna som ingår i denna studie var majoriteten (90 %) publicerade under 2000-talet. 

Antalet publicerade artiklar per år ökade fram till år 2007 då flest artiklar förekom.  
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Tabell 6 Översikt över länder där studierna är utförda (n=12) 
Land       Antal artiklar   % 

Australien      2   (7 %) 

Canada        2   (6 %) 

England        4   (13 %) 

Irland       2   (7 %) 

Kina        1   (3 %) 

Norge       1   (3 %) 

Schweiz       2   (7 %) 

Sverige        5   (16 %) 

Taiwan        3   (10 %) 

Tyskland      1   (3%) 

USA        6   (20 %) 

Österrike       1   (3 %) 

Totalt        30   (100 %) 

 

I USA hade flest studier blivit utförda och Sverige hade gjort nästan lika många. Om man 

ser till världsdelar så dominerar Europa och Nordamerika. Europa hade producerat dubbelt 

så många studier som Nordamerika. Ser man till Nordeuropa så står England, Irland, Norge 

och Sverige för nästan hälften av studierna (12 artiklar). De flesta studierna utfördes på 

nordliga breddgrader.  

 

Tabell 7 Översikt över interventioner (n=9) 
Interventioner       Antal     

Fallriskbedömning     2    

Handledning av omvårdnadspersonal   6    

Höftskydd       7   

Läkemedelrevision     2    

Patientundervisning     8   

Standardvårdplaner     5    

Träning        4    

Uppföljning efter höftfraktur    2    

Ökat intag av kalcium/ vitamin D     6  

Totalt        42     
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Fallriskbedömning 

Första steget i att utföra fallriskbedömning är att urskilja de personer som kan tänkas vara 

riskzonen för att falla. Bland artiklarna fanns två olika sett göra urval. Den ena var att låta 

samtliga personer som ingick i undersökningen genomgå en fallriskbedömning och den andra 

formen var att personerna fick två inledande frågor om de hade fallit det senaste året och om de 

behövde gånghjälpmedel. Svarade personen ja på dessa frågor så utfördes någon form av 

fallriskbedömning.  I resultatet kunde två olika metoder för fallriskbedömning urskiljas. Den 

första metoden MIF-chart (mobility interaction fall chart) bygger på olika sätt att observera 

simultankapacitet.  En faktor är att personen inte klarar av att föra ett samtal samtidigt som den 

går (stop walking when talking). Ett annat sätt att mäta simultankapaciteten är att använda 

diffTUG (difference in timed up & go) vilket innebär att mäta tidsskillnad mellan när personen 

går med och utan ett vattenglas (Lundin-Olsson, Nyberg, & Gustafson, 2000). Den andra 

metoden som fanns med i vårt resultat var Morse fallriskbedömning. Detta är ett 

fallriskbedömningsinstrument som tar hänsyn till om en person har fallit tidigare, två eller flera 

medicinska diagnoser, behov av gånghjälpmedel, intravenös tranfusion, nedsatt gångförmåga och 

nedsatt mentalstatus. Metoden bygger på ett standardiserat formulär som fylls i med poängsatser 

som indikerar grad av fallrisk (Schwendiman, Milisen, Buhler & De Geest, 2006). 

Sammanfattningsvis så hittade vi två olika typer av metoder för fallriskbedömning. Den ena 

bygger på mätning av simultankapacitet (MIF-chart) och den andra på identifiering av en rad 

andra riskfaktorer (Morse fallriskbedömning). Att kunna identifiera vilka personer som är i risk 

för att falla är en viktig del i det preventiva arbetet. När dessa personer är identifierade så kan 

sjuksköterskan använda sina resurser mera effektivt och koncentrera sina preventiva 

interventioner på dem har störst risk. 

 

Handledning av omvårdnadspersonal 

Sex artiklar i resultatet undersökte betydelsen av handledning av omvårdnadspersonal som en 

viktig del av fallprevention (Berggren, Stenvall, Olofsson & Gustavsson, 2008; Davies, Dohert, 

Glover & Johnson, 2004; Jensen, Lundin-Olsson, Nyberg & Gustafsson, 2002; O’Halloran et al., 

2006; Schwendiman et al., 2006; Stenvall et al; 2007). En specialistsjuksköterska kan handleda 

övrig omvårdnadspersonal och uppmärksamma strategier för prevention av höftfrakturer. När 

nya arbetsätt inleds är det betydande för resultatet att en sakkunnig sjuksköterska kan följa upp 
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arbetet och handleda personalen vid oväntade problem som uppstår efter hand i arbetet. Vidare 

belyser det att en specialistsjuksköterska har potential att uppmuntra till evidensbaserad 

omvårdnad inom området (Davies et al., 2004). Även O’Halloran et al. (2006) visade på 

betydelsen av att handleda personalen för att uppnå effekt på en intervention som i detta fall var 

höftskydd. För att kunna erbjuda rätt personer höftskydd samt att förmå dem att vara följsamma 

att använda dem krävdes utbildningsinsatser och handledning av omvårdnadspersonal.  

 

Det var viktigt att personalen fick hjälp med problemlösning efter hand som problem uppstod 

samt att de kunde få stöd för att interventionerna skulle bli effektiva.  

 

Höftskydd 

Sju studier undersökte höftskyddens effekt och följsamhet (Bentzen, Forsen, Becker & Bergland, 

2007; Doherty, Glover, Davies, & Johnson, 2004; Huang, Lee & Wu, 2005; Kiel et al., 

2007;O´Halloran et al., 2004; O´Halloran et al., 2006: Sze et al., 2008). Alla studier visade på att 

höftskydd hade skyddande effekt utom en studie (Kiel et al., 2007) som inte kunde visa någon 

effekt. Kiels studie var konstruerad så att endast ena höften på alla försökspersoner utrustades 

med höftskydd. Trots detta förekom höftfrakturer lika ofta på båda höfterna. Resultatet av 

effekten är således icke entydigt i vår litteraturöversikt. Studierna nämnde ett stort problem med 

höftskydd är följsamhet till användning. Det kunde vara fall nattetid då personerna gick på 

toaletten eller att de inte fick nödvändig hjälp att ta höftskydden på (Doherty et al., 2004, Huang 

et al., 2005). Bentzen et al. (2007) visade att de mjuka höftskydden accepterades bäst bland de 

som använde höftskydd dygnet runt. Det var avgörande för höftskyddens funktion att de var 

noga anpassade i storlek och form till bäraren. Höftskydden var tvungna sitta på rätt plats för att 

ge skydd (Sze et al., 2008). O’Halloran et al. (2004, 2005) har i två studier forskat på effekt och 

följsamhet och de fann ingen skillnad i effekt mellan hårda och mjuka skydd. Däremot fann 

O’Halloran et al. (2004) att de personer som hade störst effekt av höftskydd var de som var 

kognitivt nedsatta och fick låg poäng vid bedömning med Barthel (bedömnings instrument för att 

mäta en persons förmåga att klara ADL) samt hade tidigare drabbats av höftfraktur. Det var 

också dessa personer som hade störst följsamhet till att använda höftskydd. Därför föreslogs det 

att först och främst dessa personer erbjuds höftskydd.  
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Läkemedelrevision 

Att sätta ut eller byta ut läkemedel var en bra åtgärd för att minska antalet fall. En studie 

undersökte endast resultatet av läkemedelsrevision utförd av en farmaceut och resultatet var att 

antalet fall minskade signifikant (Zermansky et al., 2006). Vissa typer av läkemedel kunde höja 

fallrisken t.ex. sedativa, diuretika, psykofarmaka och läkemedel som interagerar. En annan sida 

av läkemedelsbehandlingen var att graden av underbehandling bland kvinnor som hade 

osteoporos var stor. Det var viktigt att tidigt identifiera och behandla kvinnor med osteoporos. 

Många av försökspersonerna i Harrington & Lease (2007) studie var i behov av behandling men 

fick ingen. Behandlingsprogram med biofosfonater och kontinuerlig systematisk uppföljning 

visade sig effektivt mot osteoporos. Personerna fick högre värde vid DXA (Dual energy x-ray 

absorptionmetry) efter tre år (Harrington & Lease, 2007).  

Sammanfattningsvis så är läkemedelsrevision en bra intervention för att minska fall bland äldre.  

 

Patientundervisning  

Sjuksköterskans förmåga att förmedla kunskap om frakturrisken och preventiva åtgärder är en 

viktig del av det preventiva arbetet. Åtta artiklar i vår litteraturstudie hade detta som komponent i 

studien (Bravo et al., 1996; Davies, White & Yang, 2006; Giangregori et al., 2008; Harrington & 

Lease, 2007; Huang, Lee & Wu, 2005; Hseih, Wang, McCubbin, Zhang & Inouye, 2008; 

Stevens, D’Arcy, Holman, Bennet & de Klerk, 2001; Yu & Huang, 2003). Saknade personerna 

sjukdomsinsikt tog de inte preventiva arbetet på allvar. Självskattning av risk för osteoporotiska 

frakturer var således en viktig faktor för det preventiva beteendet (Hseih et al., 2008). 

Osteoporos var en sjukdom som kunde vara tyst länge och vikten av att förebygga i ett tidigt 

skede kunde vara svår att inse. Det visade att sjuksköterskan hade en stor utmaning i att förmå 

personen att följa behandlingen. Majoriteten av deltagarna gjorde inget för att förebygga 

osteoporos. Av de som hade mediciner för att förebygga osteoporos var det 28,8% som följde 

läkarens ordination. Den vanligaste förebyggande åtgärd mot osteoporos var kalciumrik diet 

vilket få följde (Yu & Huang, 2003). Resultatet i vår studie visar att informationen från 

sjuksköterskan bör komma vid flera tillfällen över längre tid både i skriftlig och i muntlig form. 

Detta gav personerna möjlighet att fråga och resonera kring sin sjukdom. Att endast genomföra 

interventionen en gång gav ingen långtidseffekt. Preventiva åtgärder måste vara en del av det 

dagliga arbetet (Stevens et al., 2001). I en kvalitativ studie fann man att undervisning gav god 
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effekt. Här såg man att information gav ökad kunskap och ett signifikant förändrat beteende hos 

deltagarna genom förebyggande åtgärder mot fall, ökad träning, ökat intag av kalciumrik mat 

(Davies et al., 2006). Patientundervisning var av stor betydelse genom att skapa medvetenhet om 

faran och att hålla en lämplig försiktighetsnivå. Vissa patienter höll för låg aktivitetsnivå på 

grund av smärta eller rädsla från frakturer vilket ledde till ett för stilla sittande liv medan andra 

utsatte sig för onödigt stora risker (Giangregori et al. 2008). 

 

Standardvårdplaner 

I resultatet av vår litteraturstudie förekom multipla åtgärder i standardiserade vårdplaner i fem 

artiklar (Berggren et al., 2007; Healey et al., 2004; Jensen et al., 2002; Schwendiman et al., 2006; 

Stenvall et al., 2007). Standardvårdplanerna hade följande komponenter: Personalrelaterade 

interventioner, fallriskbedömningar, läkemedelrevision, monitonering av patient (ortostatisk 

blodtryck, BMI, UVI etc.), nutrition, informationshantering, mobilitet och miljö. För 

sjuksköterskan blev standardvårdplanen en form av checklista som hjälpte till att viktiga 

riskfaktorer inte glömdes bort. Åtgärderna blev rutinmässiga och underlättade ett effektivt 

arbetssätt.  

 

Berggren et al., (2007) fann ingen signifikant skillnad i antal fall då de multipla interventionerna 

utfördes som en engångsåtgärd. Interventionerna behövde integreras i vardagen för att göra 

skillnad. Standard vårdplanen som Stenvall et al.(2007) studerade gav signifikant färre antal fall 

när interventionerna utfördes över längre tid. Det effektivaste åtgärdsprogrammet åstadkom hela 

50 % reduktion av antalet fall (Jensen et al., 2002). Schwendiman et al. (2006) visade att antalet 

förstagångs fall inte påverkades med däremot minskade antalet upprepade fall signifikant.  

 

Sammanfattningsvis så visar vårt resultat att standardvårdplaner utformade som checklistor 

minskade antalet fall och underlättade ett effektivt arbete för att förebygga fall. För att ge 

positiva resultat behövde standardvårdplaner användas under en längre tid.  

 

Träning 

I vår litteraturstudie fann vi fyra artiklar som alla gav stöd för att träning är en preventiv 

omvårdnadsintervention (Bravo et al., 1996; Gregg, Cauley, Seeley, Ensrud & Bauer, 1998; 
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Jensen et al., 2002; Kemmler et al., 2007). Den positiva effekten av träning var stor och hade 

verkan på flera områden. I en studie som varade över ett år såg man att det gav ökad fysisk 

styrka, smidighet, balans, välmående och upplevd livskvalitet. Träning kunde också sänka 

ryggsmärtor och ge stabiliserad BMD (bone mass density) i ryggkotorna, men hade ingen effekt 

på femoral BMD (Bravo et al., 1996). Kemmler et al.(2007) fann att träningen var så 

verkningsfull att den visade sig över lång tid vara förebyggande mot osteoporos och ett alternativ 

till hormonbehandling. Det var ett tydligt samband mellan träning, hög aktivitets nivå med 

fritidsaktiviteter, sportaktiviteter samt hushållsarbete vilket minskade risken för höftfraktur 

signifikant (Gregg et al., 1998).  

 

Uppföljning efter höftfraktur 

Personer som har ådragit sig en höftfraktur har 20 gånger förhöjd risk att få en ny höftfraktur och 

uppföljningen av dessa blir således viktig. För att identifiera vilka av dessa personer som får en 

andra fraktur har man sett att dessa i regel är personer med rullator, urininkontinens, mild 

kognitiv nedsättning och de som glömmer instruktioner. Personer som bedöms ha risk för nya 

fall bör få hjälpmedel och träningsprogram för att förebygga risken (Pils et al., 2002).  

Interventioner som gjordes som uppföljning av höftfraktur var BMD tester, diagnostisering av 

osteoporos, kostbehandling, medicinskbehandling för eller preventivt mot osteoporos. 

Interventionerna efter en höftfraktur hade god effekt men studien visar att uppföljning av 

personer med höftfrakturer som hade osteoporos gjordes i alldeles för liten omfattning (Gunter et 

al., 2003). 

 

Ökat intag av kalcium/ vitamin D 

Ökat intag av kalcium och D-vitamin hade positiv effekt på två plan i vårt resultat. Kalcium var 

viktigt för den anabola funktionen i skelettet och för muskelfunktionen. Kalciumbrist ledde till 

urkalkning och ett poröst skelett samt till försämrad muskelfunktion som påverkade musklerna 

negativt. D-vitamin och kalcium förebyggde fall genom att förbättra muskelfunktion kring balans 

och kroppshållning (Flicker et al., 2005). Bischoff-Ferrari et al. (2005) fann att D-vitamin och 

kalciumtillskott förbättrade postural- och dynamisk balans vilket ledde till minskat antal fall med 

60 %. För att förhindra det katabola tillståndet i skelettet visade Devine et al. (1995) att 

kalciumtillskott i tillräckligt stor mängd över lång tid förhindrade förlust av bentäthet. Angbratt 
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et al. (2007) visade på att en effektiv metod för att identifiera kvinnor med för lågt kalciumintag 

är BMD mätning.   

Ökat intag av Kalcium och vitamin D var en intervention med god effekt som minskade antal fall 

och minskade antal höftfrakturer hos äldre kvinnor. Intaget kunde bestå i ändrade kostvanor och 

solning. 

 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att göra en översikt över preventiva omvårdnadsinterventioner mot 

höftfrakturer hos äldre kvinnor med osteoporos och studera var och när kunskapen är 

producerad.  

  

Vi hittade 30 artiklar i 21 olika vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna var publicerade inom 

följande sex ämnesområden; geriatrik, medicin, nutrition, omvårdnad, patientundervisning och 

sjukgymnastik. Flest artiklar fanns inom omvårdnad, medicin och geriatrik. Tidsintervallet som 

söktes var 1989 till 2009, antalet artiklar steg jämt fram till mitten av 2000-talet.   Flest artiklar 

hittades mellan 2004 och 2007. Majoriteten av artiklarna kom från Nordamerika och 

Nordeuropa. Vi hittade nio olika kategorier av preventiva omvårdnadsinterventioner, dessa var 

fallriskbedömning, handledning av omvårdnadspersonal, höftskydd, läkemedelsrevision, 

patientundervisning, standardvårdplan, träning, uppföljning efter höftfraktur och ökat intag av 

kalcium och D-vitamin. Alla visade entydiga resultat förutom studierna kring höftskydd där en 

studie avvek.  

 

Trender 

Resultatet i tabell tre över tidskrifter visar att artiklarna var publicerade i ett flertal olika 

tidskrifter. Den tidskrift som hade flest antal artiklar var Osteoporosis international. Ett av våra 

sökord var just osteoporos. De vetenskapliga tidskrifterna, forskningsfrågan samt sökorden 

avspeglar varandra. Många artiklar blev funna i geriatriska tidningar vilket med största säkerhet 

hänger ihop med valet att fokusera på kvinnor över 65 år. Likaledes när det gäller det stora 

antalet omvårdnadstidskrifter eftersom ett av sökorden vi använde var ”nursing care” vilket gav 

utslag i många omvårdnadstidskrifter. Osteoporos som är en medicinsk sjukdom resulterade i 

flera träffar i medicinska tidskrifter och fallpreventiva åtgärder där mobilitet och träning ingår 
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avhandlas i regel inom sjukgymnastiken. I den kronologiska trenden så fann vi flest artiklar från 

2002 till 2007. Antalet publicerade artiklar ökade under hela perioden fram till 2007. Under 2008 

sjönk antalet artiklar igen. Detta kan vara en tillfällighet beroende av få antal artiklar. Tendensen 

är tydlig på flera håll i världen med allt högre incidens av osteoporotiska höftfrakturer (Ahmed et 

al., 2009; Borgström, Sobocki, Ström & Jönsson, 2007; Scott Braithwaite, Nananda & Wong, 

2003; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003). Vilket medför en naturlig 

ökning av forskning för att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden där det preventiva arbetet 

prioriteras för att bromsa den negativa utvecklingen. Antalet skrivna artiklar skiljer sig mycket 

från olika länder och delar av världen. Flertalet av studier blev utförda i norra delen av världen. 

Flest artiklar kom från USA och Sverige. Det är imponerande att Sverige som är ett litet land i 

jämförelse klarar av att bedriva forskning med hög kvalitet och i så stor omfattning vilket vårt 

resultat visar på. Skillnaden visar att studierna från USA är mycket stora. Resultatet i tabell 6 

visar att de flesta studierna är gjorda i Nordeuropa och i Nordamerika. En möjlig orsak till detta 

kan vara att osteoporotiska höftfrakturer är vanligare i dessa delar av världen. Det finns flera 

olika förslag på orsaker till att det är vanligare med osteoporotiska frakturer i nordliga områden. 

En orsak som har diskuterats är att en mindre mängd sol här uppe skulle leda till D-vitamin brist 

(SBU, 2003). Det är tydligt att osteoporos är ett problem i rika länder. En faktor som talar för att 

det är kopplat till ett lands välstånd är att det är äldre som drabbas av höftfrakturer. Vi vet att 

genomsnittsåldern för en höftfraktur i Sverige är 82 år (Kanis et al., 2000). I många länder är det 

ovanligt att kvinnor når den åldern vilket i sin tur leder till att osteoporotisk höftfraktur blir ett 

ovanligt problem. Vi ser även att osteoporotiska frakturer har ett samband med etnicitet. Det är 

vanligare förekommande bland vita kvinnor, något mera sällsynt bland asiatiska kvinnor och 

mest sällsynt bland färgade kvinnor (SBU, 2003). Det blir naturligt att de länder som har flest 

vita kvinnor som uppnår en hög ålder med god levnadsstandard drabbas hårdast av problemet 

och forskning prioriteras därefter. 

                                                                                                                                   

Fallriskbedömning 

Vår studie visar att fallriskbedömningar med fallriskbedömningsinstrument som MIF-chart 

och Morse är ett bra sätt att upptäcka vilka personer som ligger i riskzonen för att falla och 

på så sätt riskerar att få en höftfraktur. De hade en hög säkerhet för att hitta personer som låg 

i riskzonen för att falla. Enligt Lundin-Olsson och Rosendahl (2007) är bedömningar av 
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fallrisken av högt värde och fallriskbedömningen visar inom vilket område åtgärder måste 

sättas in. De visade att det som är ett problem med fallriskbedömningar att alldeles för 

många bedöms ligga i riskzonen fast de inte kommer att falla. Det är ett bra instrument men 

sjuksköterskans subjektiva bedömning är också värdefull. Enligt Lundin-Olsson och 

Rosendahl (2007) finns det forskning som visar på att personer som bedöms ha hög risk för 

att falla inte alltid är personer som kommer att falla och de som bedöms att de inte har 

fallrisk även kan vara de som faller. Fallriskbedömningsinstrument har inte med alla faktorer 

som kan påverka fallrisken. Det finns inte något instrument som är helt tillförlitligt när det 

gäller att bedöma personers fallrisk. Vi är medvetna om att det finns andra fallriskinstrument 

än de som finns beskrivna i vår analys. Downton fall risk bedömning finns endast omnämnd 

i en av rapporterna och när vi sökt artiklar som beskriver denna har vi enbart funnit metoden 

beskriven i böcker och vetenskapliga brev. Således finns därför inte Downton med i vår 

analys. Värt att lägga märke till är att Morse och MIF-chart endast finns beskrivna i en 

artikel vardera.  

  

Handledning av omvårdnadspersonal  

Resultatet visade handledning som en viktig del av hur omvårdnadspersonal kan arbeta 

preventivt mot höftfrakturer. Handledningen bör ge personalen motivation till att aktivt 

arbeta preventivt mot höftfrakturer och att de finns någon med specialistkunskaper i ämnet 

att diskutera med samt få stöd av. Enligt Gronholz (2008) är arbetslagets positiva attityd 

avgörande för resultatet av preventionsarbetet. I det utrymme som ges i handledningen kan 

personalen i teamet stötta och vägleda varandra. Handledning bör vara ett viktigt redskap för 

alla sjuksköterskor för att förbättra klinisk verksamhet. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor anger utbildning och handledning av medarbetare 

som en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2005). 

Handledningsprocessen ger möjlighet för personalen att uttrycka både tankar och känslor för 

en situation i omvårdnaden. Den hjälper personalen att uttrycka viktiga detaljer kring en 

intervention på ett djupare plan. Handledning bör leda till helhets förståelse bland 

personalen. Omvårdnadsprocessen är ofta komplicerad med många olika ställningstaganden 

som måste värderas. Där kan en sjuksköterska som har hög kompetens handleda personalen 

att se klart på varför och hur en intervention bör utföras samt göra lämpliga etiska 
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ställningstaganden (Johansson, Holm, Lindqvist & Severinsson, 2006). Handledning blir 

således en viktig komponent i implementeringen av interventioner för att förhindra 

höftfrakturer. 

 

Höftskydd 

Resultatet av vår studie angående höftskydd var inte entydigt, det fanns studier som visade 

tydligt att höftskydd som används korrekt har signifikant effekt (SBU, 2003) samtidigt som 

det även fanns en studie som visade på att höftskydd inte hade någon effekt. Enligt Parker, 

Gillespie och Gillespie (2005) fanns det inte någon signifikant effekt för att höftskydd är 

effektiva mot höftfrakturer utan att det är tvetydigt. Resultatet visade att om höftskydden ska 

fungera är det viktigt att de är anpassade efter personen och att de används hela tiden. Sitter 

de inte på rätt ställe eller är för stora så hjälper de inte vid fall.  De kan också vara så 

obekväma att personer väljer att inte använda dem. Personer som tidigare var självständiga 

kan bli i behov av hjälp med ADL t.ex. att ta på och av byxorna vid toalett besök. Enligt 

SBU (2003) är följsamheten när det gäller höftskydd dålig. Resultatet visade att personer 

med kognitiv eller fysisk nedsättning är de som har störst följsamhet och skydd av 

höftskydd. Enligt SBU (2003) minskar höftskydd höftfrakturer hos personer som befinner 

sig på institution eller har särskilt boende.  

 

Läkemedelsrevision 

Det är en del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar att observera verkning och biverkningar 

av läkemedel. Här är det viktigt att se vilka läkemedel som kan orsaka fall. När det gäller 

fall skall sjuksköterskan vara speciellt observant på biverkningar av läkemedel som 

sömnmedel, sedativa, opiater, psykofarmaka, diuretika och ögondroppar mot grön starr. Vår 

studie visar att läkemedelsrevidering bidrog till att antal fall minskade. Det är viktigt att se 

över vilka läkemedel personen konsumerar och om det finns läkemedel som skulle kunna 

sättas ut. Revideringen omfattar även att se över riskerna med läkemedelsbiverkningar vid 

polyfarmaci. Enligt Gillespie, Robertson, Gillespie, Lamb, Gates, Cumming & Rowe (2009) 

kan revidering leda till att antal fall minskar hos äldre människor.   

 

Patientundervisning 
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Resultatet visade att en stor del av fallproblematiken är dålig följsamhet till behandling och 

fallförebyggande åtgärder. Enligt Sveriges kommuner och landsting (2008) är patientens 

delaktighet i arbetet nyckeln till att lyckas. Samtalet med sjuksköterska där personen får kunskap 

om osteoporos och hur man bör förhålla sig till frakturrisken är en viktig del av det preventiva 

arbetet. Den som först och främst kan påverka frakturrisken är personen själv. Det är en stor 

utmaning att genom samtal med osteoporotiska kvinnor förmedla kunskap om hur osteoporos 

kan förbättras genom kosthåll och träning. En del av patientundervisningen är att informera 

anhöriga så de förstår och stöder personen i förändringar i livsstil, kostvanor och 

miljöanpassning. Detta gäller speciellt personer med nedsatt kognitiv förmåga som är i stort 

behov av stöd från omgivningen samtidigt som de generellt sätt har större risk att få fraktur. 

Enligt Gronholz (2008) så kan interventionsprogram utan farmakologisk behandling som bygger 

på patientundervisning med uppföljning ge förbättrad bentäthet. Icke farmakologiska 

behandlingar är viktiga primära åtgärder som sjuksköterskan kan framhålla i mötet med 

personen. 

 

Standardvårdplaner  

Enligt SBU (2003) och Gronholz (2008) finns det stark evidens att standardvårdplaner kan 

minska antalet fall och höftfrakturer. Enstaka insatser ger inte effekt på sikt, det som ger 

bestående resultat är när det preventiva arbetet blir en del av vardagen. Att åtgärder blir 

standardiserade bidrar till att all omvårdnadspersonal arbetar på samma sätt. Orsaken till att 

standardvårdplaner var så framgångsrika är troligen att arbetet blir rutinmässigt och 

säkerställer en lägsta nivå när det gäller kvaliteten på omvårdnaden. När dessa 

standardvårdplaner utformas är det betydelsefullt att de skall vara säkra att arbeta efter och 

att de är utformade på liknande sätt som andra standardvårdplaner. När fallriskbedömningar 

konstrueras bör de likna andra dokument som t.ex. Norton skalan. Idag är Morse fallrisk 

analys konstruerad så att risken ökar med stigande poäng och Norton som sjuksköterskor är 

vana att arbeta med har ökande risk med sjunkande poäng.   

Enligt Haines, Bennell, Osborne och  Hill (2004) minskade antalet fall på en vårdavdelning med 

30 % vid multifaktoriell och multiprofessionell individanpassad fallprevention. Enligt Lundin-

Olsson och Rosendahl (2007) faller personer av individuella orsaker så det är viktigt att inte bara 

följa scheman utan verkligen se personen och försöka förstå varför just denna faller. I en stor 
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metaanalys konkluderar Gronholz (2008) att resultat från multifaktorprogram är starkt beroende 

av personalens åtagande och genomförande. 

 

 

 

Träning 

Vår studie visade att inaktivitet är en riskfaktor som ökar osteoporos. SBU (2003) säger att 

inaktivitet är en riskfaktor med högsta evidensgrad. Bonaiuti et al., (2002) visade på träning som 

förebyggande och behandlande åtgärd mot osteoporos. De undersökte 18 väl utförda RCT 

studier som visade på träning som en effektiv intervention mot osteoporos. Den träning som har 

varit presenterad i studierna har varit i huvudsak gång, viktbärande övningar, balansträning och 

aerobics. Det är positivt att små mängder träning på kort sikt kan förbättra balansen så att äldre 

kvinnor slutar att falla (Lundin-Olsson & Rosendahl, 2007). I resultatet nämndes det på flera 

ställen att träningen även minskade smärtor och höjde välmåendet vilket är ett nog så värdefullt 

resultat. 

 

Uppföljning efter höftfraktur 

Resultatet visade att uppföljningen av höftfrakturer var bristfällig och att dessa kvinnor 

återkom i för stor omfattning med ny höftfraktur. Det preventiva arbetet bör intensifieras 

bland dessa. Även SBU (2003) konkluderar att har man haft en tidigare osteoporotisk fraktur 

så höjs risken för en ny kraftigt. Omvårdnaden av äldre kvinnor med höftfraktur bör således 

inte bara innehålla interventioner som återställer skadan men även omfatta preventiva 

åtgärder. 

  

Ökat intag av kalcium och D-vitamin 

Enligt SBU (2003; 2006) är detta en intervention som har måttlig kostnad och stark evidens. Att 

tillföra kroppen kalcium och D-vitamin förhindrar att osteoporos uppstår. Har osteoporos 

uppstått så kan den negativa försvagningen av skelettet stoppas och benmassan kan återhämta 

sig. Detta tar tid och interventionen måste ses i ett flerårigt perspektiv. På kort sikt kan det också 

löna sig med kalcium tillskott då personens balans förbättras. Resultatet visar att antalet fall kan 

minskas med så mycket som 60 %. D-vitamin bildas i huden när den exponeras för solljus och 
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D-vitamin har stor betydelse för att kalcium skall tas upp av kroppen. På nordliga breddgrader är 

solljuset begränsat under vintertid. I andra kulturer kan en ljus hy vara attraktiv bland kvinnor så 

de skyddar sig livet igenom mot solljus för att uppnå en ljus hud. Det har under några år varit 

försiktighet med att sola sig med rädsla för malignt melanom. Upp till 70 % av D-vitamin 

behovet får man genom solning. Kanske det är så att vi bör bli duktigare på att få en lagom 

mängd sol. För en kvinna är det viktigt att få i sig tillräckligt höga nivåer av D-vitamin och 

kalcium genom hela livet. Många kvinnor har maximal benmassa i slutet av puberteten för att 

sedan minska i benmassa resten av livet. Det blir då viktigt att redan i unga år få i sig tillräckligt 

med kalcium. En viktig källa till kalcium är mejeriprodukter. Ökat intag av kaffe, salt och 

alkohol medför ökad förlust av kalcium (SBU, 2003). Resultatet visar att kvinnor mellan 50 och 

60 år har lägst intag av kalcium det är samtidigt under denna period som förlusten av benmassan 

ökar mest.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie försöker att skapa överblick över kunskapsläget inom ett område. Genom att 

systematisk söka, granska och sammanställa vetenskapliga artiklar skapar denna litteraturstudie 

en bild av kunskapsläget inom området. Kvalitetsgranskning utfördes av de artiklar som 

inkluderades i analysen och ett modifierat kvalitetsgranskningsformulär användes. Oberoende av 

varandra granskade vi studiernas kvalitet vilket enligt Willman et al. (2006, s. 83) ger 

kvalitetsgranskningen högre trovärdighet. Studier med låg kvalitet valdes att exkluderas ur 

analysen.  Trovärdighet hos en kvantitativ studie har enligt Polit och Beck (2004, s. 35) två 

komponenter; reabilitet och validitet. Reabiliteten bland artiklarna i resultatet anser vi vara hög. 

Flertalet av studierna är väldesignade RCT eller stora kohort studier med entydiga, säkra 

mätresultat som var enkla att tolka. Validiteten i artiklarna har varit hög genom att de tydligt 

svarat på deras frågeställningar. Sökningen i studien är beskriven så att den går att upprepa och 

det finns tydliga referenslistor så artiklarna enkelt går att hitta. Att kunna upprepa studien och få 

ett liknande resultat är viktigt för trovärdigheten. Enligt Polit och Beck (2004, s. 41) är det 

viktigt att metoden är beskriven så att studien går att upprepa. En svaghet med vår studie är det 

till antalet begränsade artiklar. Det är svårt att dra trovärdiga slutsatser kring trender utifrån 

materialet. Vi menar att det ändå kan vara intressant att föra ett resonemang kring tendenserna 

som kunnat påvisas. En styrka med vår studie är att samma artiklar som vi fann i resultatet även 
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finns i andra litteraturstudier. En svaghet med detta är att det finns risk för ett cirkelresonemang 

då samma källor finns på flera ställen.  

 

Vår studie inspirerades av Koch (2005). Koch presenterar kunskap inom ett område på ett tydligt 

och lättbegripligt sätt utifrån perspektiv som vi tyckte skulle passa vår forskningsfråga. Det är 

viktigt att kunna organisera resultatet i en litteraturstudie på ett logiskt och sammanhållet sätt och 

att bygga redovisning på tabeller hittade vi stöd för hos (Polit & Beck, 2004, s.106). När fynd i 

litteraturöversikter skall redovisas så rekommenderas att fynden summeras i tabeller. För att 

granska Kochs metod jämförde vi den med artikeln Cardinal, Powell & Lee (2009) som hade 

samma målsättning att identifiera internationella trender.  I denna artikel gjordes söket genom att 

studera ett vetenskapligt forskningskonsortiums program där totalt blev 9132 abstrakt lästa. I 

samma stil som Koch (2005) valde Cardinal et al. (2009) att presentera resultatet i form av 

tabeller med den skillnaden att här förekom korstabeller.  I tabellerna över land och 

ämnesområde valde författarna att konstruera korstabeller där årtal blir den andra variabeln. I 

övrigt presenterade författarna sina resultat på ett deskriptivt sätt där de identifierade trender och 

variationer mellan olika länder och ämnesområden för kunskapsproduktionen. Presentationssättet 

i dessa artiklar var logiskt och tydligt utifrån variablernas karaktär. Vi fann att metoderna är 

likartade.    
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Slutsats 

Ett essentiellt mål för omvårdnaden är att förhindra att onödiga skador uppstår under vård. 

Resultaten av höftfrakturer inom vården är extremt dåliga och frakturer går att förebygga. Det 

var många faktorer som minskade frakturrisken bland osteoporotiska kvinnor. Den 

rekommendation för omvårdnadsintervention som kan ges utifrån resultatet är 

standardvårdplaner med personalutbildning och handledning av personal. Standardvårdplanerna 

bör vara i form av checklistor och en del av den dagliga rutinen samt att nödvändiga resurser 

tilldelas för utbildning och handledning. Trenderna inom området visar tendens att antalet 

artiklar som publicerats ökar. Förhoppningsvis ger detta ökad kunskap om preventiva 

omvårdnadsåtgärder mot ett växande problem. De fallriskverktyg som finns idag är grova och 

identifierar för många personer i fallriskgruppen. För fortsatt forskning föreslår vi att metoderna 

för fallriskbedömning behandlas och utvecklas i fler studier.  
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Bilaga 1. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=30 ) 

Författare 
/År 

Typ av  
studie 

Delta
gare 

Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 
(Hög, 
Medium 
Låg) 

Angbratt, M et al. (2007). Frågeformulär 1510 Statistisk analys. Att få i sig kalcium är viktigt för 
bentätheten. Men det är många fler 
faktorer än kalciumintaget som 
påverkar hur bentätheten ser ut.  

Hög 

Bentzen, H et al. (2007). Kohortstudie 
RT 

1236 Statistisk analys. Mjuka höftskydd var mera 
komfortabla jämfört med hårda. 
Större följsamhet att använda över 
tid med mjuka bland 24 timmars 
användare. 

Hög  

Berggren, M et al. (2008). RCT 199 Statistisk analys.  Fallprevention bör vara en del av 
det dagliga arbetet. Det räcker inte 
med engångs interventioner.  

Medium 

Bischoff-Ferrari , H.A et al. 
(2005). 

RCT 64 Statistisk analys. D-vitamin och Kalcium tillskott 
minskade antalet fall med 60% 
jämfört med endast Kalcium 
tillskott. Detta berodde på 
förbättring av postural hållning 
och dynamisk balans. 

Hög 

Bravo, G et al. (1996). RCT 124 Statistisk analys. Interventionen bestod av fysisk 
träning 60 minuter tre gånger i 
veckan under 1 år. Femoral BMD 
skilde sig inte från 
kontrollgruppen. Däremot så 
förbättrades balans, styrka och 
upplevd hälsa hos interventions 
gruppen. 

Hög 

Davies, G.C et al. (2006). Kohortstudie 
RT 

54 Statistisk analys Interventionen gav ökad kunskap 
och ett förändrat beteende hos 
deltagarna vid jämförelse med 
innan programmet startades.  

Medium  

Davies, S et al. (2004).  Kvalitativ in-
tervjustudie 

36 kvalitativ 
innehållsanalys. 

För att de fallförebyggande 
åtgärderna skulle få genomslag så 
kände deltagarna behov att få 
utbildning och stöd av en 
specialistsköterska. Studien fann 
att det var viktigt att ha forum för 
att diskutera och hitta lösningar på 
problem tillsammans med andra 
sköterskor. 

Hög 

Devine, A et al.  (1995) Kohortstudie 168 Longitudinell 
studie/  statistisk 
analys. 

Studien visar på att kalcium 
påverkar bentätheten positivt.  

Medium  
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Författare 
/År 

Typ av  
studie 

Delta
gare 

Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 
(Hög, 
Medium 
Låg) 

Doherty, D et al. (2004). Kvalitativ 
fallstudie 

36 kvalitativ 
innehållsanalys.  

Användning av höftskydd 
upplevdes positivt som en god 
säkerhetsåtgärd. Några tyckte att 
höftskydden var okomfortabla och 
skrymmande. Vissa tyckte att de 
hade gjort dem osjälvständiga 
genom att de inte klarade av att 
sätta på dem eller ta av dem själv 
t.ex. vid toabesök. 

Hög  

Flicker, L et al. (2005). RCT 625 Statistisk analys. Vitamin D förebygger fall genom 
att förbättra muskelfunktion kring 
balans och kroppshållning. 

Hög 

Giangregori, L et al. 
(2008). 

Intervjustudie 127 Deskriptiv studie, 
intervjuer med 
både 
semistrukturerade 
och strukturerade 
frågor/  kvalitativ 
innehållsanalys 
och statitisk 
analys. 
 

Studien visar att det är av stor 
betydelse att sjuksköterskor 
samtalar med kvinnor med 
osteoporos om risken för frakturer 
så de är medveten om faran och 
kan hålla en lämplig 
försiktighetsnivå. 

Hög 

Gunter, M et al. (2003). Retrospektiv 
kohortstudie 

658 Statistisk analys. Studien från USA visar att 
behandlingen efter en höftfraktur 
på grund av osteoporos är 
inadekvat och att det går att göra 
preventive åtgärder med 
signifikant resultat med enkla 
medel. Underbehandlingen var 
betydande. 

Hög 

Gregg, E et al. (1998). Prospektiv ko-
hortstudie 

9704 Statistisk analys.  Osteoporotiska kvinnor som hade 
en hög aktivitetsnivå hade 
signifikant färre höftfrakturer än 
de som var mera stillasittande. 

Hög 

Harrington, J.T., & Lease, 
J. (2007). 

Prospektiv ko-
hortstudie 

1019 Statistisk analys. Det är viktigt att tidigt identifiera 
och behandla kvinnor med 
osteoporos. Behandlingsprogram 
med preventiva åtgärder och  
kontinuerlig systematisk 
uppföljning visade sig effektivt.  

Hög 
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Healey, F et al.  (2004). RCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 avd. Statistisk analys. Standardvårdplaner  visade 
signifikant effekt. 

Hög  

Författare 
/År 

Typ av  
studie 

Delta
gare 

Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 
(Hög, 
Medium 
Låg) 

Hseih. C-H et al. (2008). Tvärsnittstudi
e 

250 Statistisk analys. Själv skattning var det bästa sätt att 
se om deltagarna aktivt försökte 
förebygga osteoporos av de 
variabler som undersöktes.  
Det sociala nätverket hade 
statistiskt signifikant effekt på 
deltagarnas beteende att förebygga 
osteoporos.  

Medium    

Huang, H-C et al.  (2005). Pilotstudie 10 Statistisk analys. Under studien registrerades 12 fall 
men ingen fraktur. Det 
identifierades 4 områden för 
orsaker till att inte bära höftskydd: 
1; ovant att använda 2; 
okomfortabla 3; de användes 
endast under dagtid 4; bristande 
hjälp från omgivning. 

Medium 

Jensen, J et al. (2002). RCT 439 Statistisk analys.  Interventionsprogrammet 
reducerade antal fall och skador 
signifikant.  

Hög 

Kiel, D et al. (2007). RCT 1042 Statistisk analys. Höftskydd gav inget skydd mot 
höftfraktur när man jämförde 
mjuka och hårda med icke 
användare. 

Hög 

Kemmler, W et al.. (2007). Prospektiv 
kohort studie   

137 Statistisk analys.   
 
 
 
 
 
 
 

Tränings program har effekt på 
menopausala riskfaktorer. 
Bentätheten hos gruppen med 
träningsprogram var på samma 
nivå under 50 månader medans 
kontrollgruppens bentäthet 
minskade vilket visar på 
signifikant skillnad mellan 
grupperna.  
 

Hög  

Lundin-Olsson, L et al. 
(2000). 

Prospektiv 
kohortstudie 

78 Statistisk analys 28 av 33 personer som bedömdes 
ha hög risk att ramla enligt MIF 
föll någon gång under sex 
månader efter bedömningen. 37 
av 45 deltagare som inte föll 
bedömdes enligt MIF ha låg risk 
att falla.       

Hög 
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O`Halloran, P et al. (2004).  RCT 109 Statistisk analys. 
 

Båda typer av höftskydd användes 
över tid likvärdigt. De som 
använde sina skydd oftast var de 
som var beroende av hjälp på 
grund av psykisk eller fysisk 
instabilitet. 
 
 
 
 
 
 

Hög 
 

Författare 
/År 

Typ av  
studie 

Delta
gare 

Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 
(Hög, 
Medium 
Låg) 

O´Halloran, P et al. (2006). Observations 
studie 

1346 Statistisk analys.  
 
 

Graden av användning hänger 
samman med hur effektiva 
höftskydd är. Det visade sig att 
största användningen av höftskydd 
över tid var de som hade kognitiv 
nedsättning. Det var också där de 
bedömdes göra störst nytta. 
Rekommendationen blev att ha  
patienter med fallrisk och kognetiv 
nedsättning som målgrupp för 
höftskydd. 

Hög 

Pils, K et al. (2002). Prospektiv 
kohortstudie 

935 Statistisk analys. Patienter med rullator, 
urininkontinens, mild kognitiv 
nedsättning, glömmer 
instruktioner har tendens att få en 
andra höftfraktur. 

Hög 

Schwendiman, R et al. 
(2006). 

Kvasiexperim
entell studie 

409 Statistisk analys. 
 

Multipla interventioner har effekt. 
Morse fall risk. 

Medium  

Stenvall, M et al. (2007). RCT 199 Statistisk analys.  Multidisciplin och mångfaktors 
program minskade fall och 
höftfrakturer efter 
höftfrakturoperation.  

Hög  

Stevens, M et al. (2001). RCT 1879 Statistisk analys. Det var ingen signifikant skillnad i 
antal fall mellan grupperna. En 
gångs interventioner är inte 
effektiva över tid.  

Hög 

Sze, P-C et al. (2008). Observations 
studie 

68 Biomekanisk 
studie för att få 
fram 
antropometriska 
resultat /Statistisk 
analys. 
 

För att höftskydd skall fungera 
måste de anpassas efter 
användaren så att de sitter på rätt 
plats och att de är bekväma för 
användaren. Höftskydd fungerar 
inte om de sitter på fel ställe eller 
om de är så obekväma att de inte 

Medium  
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 används. I denna studie så har 
forskarna fått fram ännu mindre 
mjuka höftskydd som kan bäras 
dygnet runt. 

Yu,s., & Huang,Y-C. 
(2003). 

Surveystudie  447 Frågeformulär / 
statistisk analys. 

Det var en låg kunskapsnivå om 
osteoporos hos deltagarna i 
studien. Majoriteten av deltagarna i 
studien gjorde inget för att 
förebygga osteoporos. Den 
vanligaste förebyggande åtgärd 
mot osteoporos var kalciumrik 
diet, 45,4% av deltagarna åt en 
kalciumrik diet. 
 
  

Medium   

Författare 
/År 

Typ av  
studie 

Delta
gare 

Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvud 
fynd 

Kvalitet 
(Hög, 
Medium 
Låg) 

Zermansky, A et al. (2006). RCT  661 Statistisk analys. Läkemedelsgenomgångar av 
farmaceut minskar fallrisken 
signifikant. Antalet läkemedel 
kunde minskas samt att dödlighet 
sjönk, inläggning på sjukhus 
minskade, Barthel steg och 
SMMSE Steg. 

Hög 
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