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En av de bärande tankarna på Nya Karolinska var 
flöden. Så tänker man för barn – specialavdelningar 
för akuta fall, med lektanter och allt. Mer sällan så 
för akuta sjukdomar/skador i livets slutskede, som ju 

drar lejonparten av vårdkostnaderna och som borde kunna 
gå att organisera smartare, bättre, billigare och framförallt 
mer proaktivt. Det har skett en förbluffande demontering av 
åldringsvården: de gamla förkättrade geriatriska klinikerna 
hade faktiskt betydande rehabresurser. De kallas nu eufemis-
tiskt för boenden, och är nästan helt strippade på medicins-
ka resurser. Och för säkerhets skull såg ädelreformen till att 
minska transparens och ansvarstagande genom vattentäta 
skott mellan kommun och landsting. 

Ofta är skadan i sig inte det största av den äldre patientens 
problem: komorbiditet, polyfarmaci, social isolering, inak-
tivitet och malnutrition för att nu bara nämna några av de 
dussintals faktorer som tillsammans gör behandlingen så 
svår. Därför är det en smula förvånande att man ännu inte 
sjösatt liknande kampanjer för andra skademekanismer som 
så framgångsrikt minskat döden på vägar och arbetsplats-
er. Det beror nog på att många tror att ”olyckor” beror på 
otur eller olycka och därmed är opåverkbara. Dessutom är 

Tema: Geriatrisk traumatologi

Ökningen av gamla och mycket gamla i rika länder har ändrat traumapanoramat. Bara på några genera-
tioner har vi har fått nya populationer: friska, aktiva geronter med krav och förväntningar, men också sjuka 
och skröpliga åldringar. Bättre kirurgi, anestesi och medicin ger nya verktyg för att behandla våra trauma-
patienter, där den geriatriska traumatologin nu tar över 70% av vårdplatserna. Och värre blir det: antalet 80+ 
kommer att fördubblas. 

patienterna gamla och sjuka och det är svårt 
att veta just vilket strå som knäcker 
kamelens rygg. 

Men på makronivå går det att följa mönster och trender, 
vilket är förutsättningen för allt folkhälsoarbete. Den återkop-
pling av statistik som är grunden för trafiksäkerhet saknas för 
de vanligaste skadorna.

Här försöker vi presentera ett bredare perspektiv på geria-
trisk traumatologi med en uppdatering av de imponerande 
framsteg som skett under de senare decennierna. Även om 
frakturer är vanligast – 40% av de skador som kommer till 

Tema

Geriatrisk 
traumatologi
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SAMMANFATTNING:
• Om man inte kan par-

era så kan även fall från 
stående ge hög- 
energivåld. 

• Skelettets hållfast- 
het varierar kraftigt bero-
ende på våldets riktning. 

• Fallskador dominerar 
helt den geriatriska trau-
mascenen. 

• För bättre resultat måste 
vi se till hela patienten. 

• Det finns ett huvud 
som är större än caput 
femoris. 

• Fall-profylax hos gamla 
är skandalöst eftersatt.

akuten – så är hjärn-, thorax- och bukskador vanliga, och 
många har naturligtvis flera skador. Skademekanismerna 
respekterar inte specialitetsgränser. Stortrauma hos äldre är 
lyckligtvis ovanliga, men fallskador utgör efter medelåldern 
ungefär lika många procent som kronologisk ålder. 

Det är en utbredd missuppfattning att alla fallskador, från 
stående eller lägre, är ”lågenergiskador” Rörelseenergin är 
proportionell mot massan gånger hastigheten i kvadrat, och 
om man inte kan ta mot sig kan triviala fall lätt bryta även 
normalstarka ben. Det beror också på hur man faller: femur 
tål mycket mer i längsriktningen än på tvärsan. 

Visst, behandlingen kan bli bättre, men vi måste satsa mer 
på skadeprofylax för fallskador som dödar och invalidiserar 
fler än alla andra skademekanismer tillsammans. 

Geriatriska patienter dominerar Sveriges traumavård. 
Skadan i sig är ofta inte det patientens största problem. Som 
vid barnkirurgi krävs specialkompetens av hela vårdteamet 
Skador är inte olycka eller otur utan kan ofta undvikas. Det 
krävs att vi återför statistik på gruppnivå för att följa multi-
professionella interventioner.



Fallna kvinnor 
och brutna män 
Geriatriskt skadepanorama

SAMMANFATTNING:

• Fallskador dominerar  
helt panoramat. 

• Frakturer utgör knappt 
hälften. 

• Med tilltagande ålder  
lokaliseras frakturerna 
mer proximalt och kau-
dalt. 

• Höft- och huvudskadorna 
visar de neuromuskulära 
skyddsreflexernas be-
tydelse. 

• Ungefär 10% av de allra 
äldsta söker akuten för 
skador varje år.

Skadorna hos äldre och äldre äldre 
skiljer sig markant från dem i yngre 
åldrar. Konsekvenserna likaså. Fall-
skador dominerar. Kvinnor faller av 
någon anledning mer än män. 

I ett populationsbaserat konsekutivt ma-
terial av 220 014 skadetillfällen som kom 
till akuten, alla specialiteter på Norrlands 
universitetssjukhus 1993—2014, domin-

erade fallskadorna. Fallskadornas procent- 
uella andel motsvarande ungefär den kro-
nologiska åldern, och de svarade också för 
över 70% av vårddagarna. I dag är siffran 
80% eftersom yngre och friskare opereras 
polikliniskt. 

Andelen frakturer var kring 40%, varav höft-
fraktur 36%. Med stigande ålder lokaliseras 

Tema: Geriatrisk traumatologi

Här – i ett helikopter perspektiv – var ”mjukdels- 
skadorna” dvs skador som inte var frakturer lika 
många som frakturerna. De flesta triviala lyckligtvis. 

frakturerna mer proximalt och kaudalt. Höft, 
handled och humerus/skuldra stod för 73% 
av alla frakturer. 

Nästan hälften av mjukdelsskadorna loka-
liserade till huvudet, vilket visar att fallen 
är handlösa eftersom patienterna inte kan 
parera. Traumatiska hjärnskador ovanliga, 
kanske några procent, men förmodligen ofta 
diagnosticeras som stroke. Notera att buk/
thoraxskador ligger kring 10%.

Denna grova indelning i anatomiska 
regioner ger aspekter på mekanismerna 
vid skademekanismen fall. Den belyser de 
neuromuskulära skyddsreflexerna som däm-
par den kinetiska energin, massan gånger 
hastigheten i kvadrat, som i sig är tillräcklig 
att bryta även normalstarka höfter på unga 
friska människor vid handlösa sidledes fall. 
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Andelen frakturer var kring 40%, varav höftfraktur 36%. Med stigande ålder lokaliseras 
frakturerna mer proximalt och kaudalt. Höft, handled och humerus/skuldra stod för 73% av 
alla frakturer.  

Nedan den procentuella anatomiska distributionen av frakturer hos 85+. Kvinnor rött. 
Höftfrakturerna dominerar; perifera frakturer är ovanliga. Bäckenfrakturer räknas här till 
bålen. Skillnaden är stor mot mönstret hos de ungdomar som ännu inte fyllt 75 (data visas 
ej).  

 

Anatomic %-distribution of fractures after falls in different age groups
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Denna grova indelning i anatomiska regioner ger aspekter på mekanismerna vid  
skademekanismen fall. Den belyser de neuromuskulära skyddsreflexerna som dämpar den 
kinetiska energin, massan gånger hastigheten i kvadrat, som i sig är tillräcklig att bryta även 
normalstarka höfter på unga friska människor vid handlösa sidledes fall.  

Som för andra skador—trafik, industri, barn—måste vi minska även fallskador, främst hos 
äldre-äldre. Annars kommer det inte att finnas utrymme för så mycken annan ortopedi.   

Trafikskador drar samhällskostnader för 23,5 miljarder kronor per år, fallskador 24,6. Men 
hur mycket läggs ner på profylax? Trafik 43,2 och fall 3,4 miljarder! Och det mesta 
fallprofylaxen sker i näringslivet, där det finns lagar som håller arbetsgivaren ekonomiskt 
ansvarig.1 Läs MSB:s rapport! Dess enda fel är titeln. Det är naturligtvis inte fråga om otur 
eller olycka. Se Urban Janlerts översikt sidan  X 

Ovan den procentuella anatomiska distributionen 
av frakturer hos 85+. Kvinnor rött. Höftfrakturerna 
dominerar; perifera frakturer är ovanliga. Bäcken-
frakturer räknas här till bålen. Skillnaden är stor mot 
mönstret hos de ungdomar som ännu inte fyllt 75 
(data visas ej). 
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Fallna kvinnor och brutna män. Geriatriskt skadepanorama 

Fredrik Röding Sunderby sjukhus. Magnus Hellström och Olle Svensson, Umeå. 

Skadorna hos äldre och äldre äldre skiljer sig markant från i yngre åldrar. Konsekvenserna 
lika så. Fallskador dominerar. Kvinnor faller av någon anledning mer än män.  

I ett populationsbaserat konsekutivt material av 220 014 skadetillfälle som kom till akuten, 
alla specialiteter på Norrlands universitetssjukhus 1993—2014 dominerade fallskadorna: 
fallskadornas procentuella andel motsvarande ungefär den kronologiska åldern, och de 
svarade också för över 70% av vårddagarna. I dag är siffran 80% eftersom yngre och friskare i 
opereras polikliniskt.   

Fallskador dominerar helt i högre åldrar, procentuellt motsvarande åldern. 

 

Därför tog vi ut fallskadorna (n=27 402) på patienter 64+.  
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Höftfrakturerna hade en unik incidens-ökning. Det beror på skademekanismen sidledes 
fall när patienten inte kan ta mot sig. Övriga frakturer ökade oftast bara 2-3 gånger, några 
som fotledsfrakturer minskar.  

 

Här—i ett helikopter perspektiv—var ”mjukdelsskadorna” dvs skador som inte var frakturer 
lika många som frakturerna. De flesta triviala lyckligtvis.  

Nästan hälften av mjukdelsskadorna lokaliserade till huvudet, vilket visar att fallen är 
handlösa eftersom patienterna inte kan parera. Traumatiska hjärnskador ovanliga, kanske 
några procent, men förmodligen ofta diagnosticeras som stroke. Notera att 
buk/thoraxskador ligger kring 10%.  
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Kvinnor rött. Män blått

Fallskador dominerar helt i högre åldrar, procentuellt motsvarande åldern. Därför tog vi ut 
fallskadorna (n=27 402) på patienter 64+. 

Höftfrakturerna hade en unik incidens-ökning. Det 
beror på skademekanismen "sidledes fall" när pa-
tienten inte kan ta mot sig. Övriga frakturer ökade 
oftast bara 2-3 gånger, några som till exempel 
fotledsfrakturer minskar. 

Som för andra skador – trafik, industri, barn 
– måste vi minska även fallskador, främst 
hos äldre-äldre. Annars kommer det inte 
att finnas utrymme för så mycken annan 
ortopedi.  

Trafikskador drar samhällskostnader för 
23,5 miljarder kronor per år, fallskador 24,6. 
Men hur mycket läggs ner på profylax? Trafik 
43,2 och fall 3,4 miljarder! Och det mesta 
fallprofylaxen sker i näringslivet, där det finns 
lagar som håller arbetsgivaren ekonomiskt 
ansvarig.1 Läs MSB:s rapport! Dess enda fel är 
titeln. Det är naturligtvis inte fråga om otur 
eller olycka. Se Urban Janlerts översikt på 
nästa uppslag.

Magnus Hellström
Statistiker

Umeå universitetssjukhus

Fredrik Röding
Överläkare, Ortopedkliniken 

Sunderby Sjukhus, Luleå

REFERENS

1. Myndigheten för sam-
hällskydd och beredskap.  
Fallolyckor. 2014. https://rib.
msb.se/filer/pdf/27442.pdf
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Ledigförklarar forskningsanslag för:

Vetenskaplig forskning an-
gående skodons och annan 
skobeklädnads betydelse för 
folkhälsan, framförallt i fråga 
om påfrestningar på fötter, 
knän, ryggar och nackar.

Den avkastning av stiftelsens medel som är 

disponibel för ansökan uppgår för år 2021 

till ca 600 000 kr. 

• Ansökningsblanketter kan rekvireras  

genom Anneli Johansson, Ortoped- 

kliniken Akademiska sjukhuset,  

751 85 Uppsala, tel: 018-611 44 67.

E-post: anneli.johansson@akademiska.se

Ytterligare information genom

professor Olle Nilsson, tel: 018-611 44 69

Ansökan i 5 exemplar ska senast den  

1 mars 2021 vara stiftelsen tillhanda  

på adress: 

Olle Nilsson

Inst för kirurgiska vetenskaper 

Enheten för ortopedi

Akademiska sjukhuset

751 85 UPPSALA

Foto: Västmanlands läns museum



Med en olycka brukar vi mena en icke 
avsiktlig skada, till skillnad från de 
avsiktliga (som självskadebeteende 
och självmord). Nära i tanken ligger då 
att olyckan, eftersom det inte ligger 
någon avsikt bakom skeendet, har en 
slumpartad förklaring. 

Så betraktade vi också sjukdomar 
förr i tiden – de var resultatet av 
tillfälligheternas spel eller gudar-
nas straff. Först när man noggrant 

började räkna på morbiditet och mor-
talitet under 1600-talet och upptäckte att 
de ingalunda var slumpmässigt fördelade 
vare sig i tiden eller i rummet, insåg man 
att det måste finnas någon systematik, 
någon form av orsak, bakom skeendet. Med 
epidemiologin som verktyg – och då måste 
vi komma ihåg att epidemiologin bara kan 
studera systematiska skillnader, slumpmäs-
siga skillnader ligger utanför epidemiologins 
studieförmåga – har vi sedan dess lärt oss 
mycket om sjukdomars uppkomst och hur 
vi kan förebygga dem.

Men hur är det med olyckor? Karin Melinder 
gör i sin avhandling om säkerhetstänkande1 
en intressant jämförelse mellan trafikolyckor 
i olika länder i Europa och konstaterar att 
inställningen varierar avsevärt. I flera länder 
runt Medelhavet (med mycket höga dödstal) 
tycks man i större utsträckning betrakta 
trafikolyckor som resultat av tillfällig- 
heternas spel eller möjligen som ett Guds 
straff, medan man i de skandinaviska länder-
na mer ser mekanismerna bakom olyckorna.

Skador är sällsynt välanpassade för före-
byggande arbete eftersom det vanligen 
inte råder någon diskussion om orsaken till 
skadan (i motsats till många andra sjuk-
domar med komplex eller okänd etiologi, 
t.ex. alla dessa ”idiopatiska” diagnoser).

En märkesman bakom skadepreventionen i 
Sverige (understundom med epitetet ”olycks- 

preventionens pappa”) var Ragnar Berfen- 
stam (1916-2009), Sveriges tredje professor i 
socialmedicin i Sverige (Umeå), senare kallad 
till den första professuren i socialmedicin i 
Uppsala.

Ragnar Berfenstam har själv berättat att han 
hade en del svårigheter med det kliniska ar-
betet som barnläkare: de svårt sjuka barnen 
berörde honom så starkt. Han insåg att han 
skulle kunna göra mer för alla dessa utsatta 
barn i sin forskning och undervisning och det 
han fokuserade på var just olycksfall bland 
barn och ungdomar.

Ragnar Berfenstam var banbrytande då det 
gällde skadepreventionen bland barn och 
ungdomar, såväl nationellt som internatio-
nellt. En ”Samarbetskommitté mot barn- 
olycksfall” inrättades 1954 just för att öka 
barnsäkerhetsarbetet. Samarbetskommittén 
kan med dagens terminologi karakteriseras 
som ett nätverk av frivilligorganisationer och 
myndigheter. Den ledande trion i denna 
kommitté var barnkirurgen Theodor Ehren-
preis vid Karolinska institutet, Ulla Bonde, 
administratör vid Rädda barnen och Ragnar 
Berfenstam. Medan den officiella kommit-
tén sammanträdde två eller tre gånger per 
år träffades dessa tre aktivister varje månad, 
under 25 år. Syftet var inte att organisera 
stora säkerhetskampanjer. Arbetet bestod i 
att försöka övertala många aktörer att arbeta 
för barnens säkerhet. Sjösäkerheten blev 
ett ansvar för Röda korsen, NTF och andra 
motororganisationer övertalades att arbeta 
mer för trafiksäkerheten, läkare och brand-
män arbetade för att göra bättre livräddande 
insatser på olycksplatsen och i ambulanser-
na, socialarbetare och distriktssköterskor 
uppmuntrades och tränades i att bevaka 
säkerheten i hemmen.

Genom att på detta sätt entusiasmera andra 
och på olika sätt lyfta fram barnsäkerhetsar-
betet lyckades man nå oanade framgångar. 
Under de 25 åren som kommittén verkade 
halverades skadedödsfallen bland barn 
0-14 år från 400 per år till cirka 200 per år. 

En ren olycka 
– finns den?

RAGNAR BERFENSTAM 
(1916-2009)

”Denna artiga och anspråkslö-
sa man kan med rätta beskri-
vas som olyckspreventionens 
pappa. Hans vägledande hand 
har varit närvarande vid de 
flesta av världens större cen-
trum för skadeförebyggande 
arbete. … Arvet från Berfens-
tam suddar ut gränsen mellan 
forskning och handling. Man 
räddar inte liv genom aka-
demiska avhandlingar utan 
genom att gå ut och påverka 
dem som har makten att 
tillämpa forskningsresultaten. 
Ett oräkneligt antal barn har 
räddats till livet tack vare Rag-
nar Berfenstams arbete. Ännu 
fler liv kommer att räddas om 
hans arbetsmetoder användas 
av fler.”

Abraham B Bergman i sin 
ledare i Injury prevention från 
år 2000 med rubriken ”Ragnar 
Berfenstam’s legacy”

Tema: Geriatrisk traumatologi
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”Curera, säger doctorerne, kan ske genom  
medicamenter och ofta nog genom en 
lycklig slump. Men förekomma kan endast 
ske genom vett.”

Thomas Thorild: Handbok för omtänksamma hushåll  
i Diäten eller hvad som rörer helsans vård  

för både föräldrar och barn. Lund 1795

Figur över dödligheten i skador bland barn 1-4 respektive 5-14 år under perioden 1980-1995 i fem Europeiska 
länder. Notera Sveriges gynnsamma utfall framför allt från 1985 och framåt jämfört med övriga länder, särskilt 
bland de allra yngsta.

REFERENSER

1. Melinder K. In search 
of risk and safety cultures: 
empirical and theoretical 
considerations in the settings 
of northern and western 
Europe. Stockholm 2000.

2. Nils Bohlin (1920-2002) fick 
år 1958 patent på trepunkts-
bältet, efter en idé av Roger 
W Grisold och Hugh De 
Haven.

SAMMANFATTNING:
•  ”Rena olyckor” i be- 
 tydelsen slumpmässigt  
 inträffade skador  
 existerar knappast. 

•  De flesta olyckor har  
 en orsak – och orsaken  
 kan man i många  
 fall göra något åt, dvs.  
 förebygga. 

•  En pionjär inom det  
 förebyggande arbetet 
 var professor Ragnar  
 Berfenstam som under  
 mer än 25 år ägnade  
 en stor del av sin
 professionella verk- 
 samhet åt att driva det  
 olycksfallsförebyggande  
 arbetet framåt. 

•  Som ett resultat har  
 Sverige idag ett av de  
 lägsta olyckstalen i  
 världen då det gäller  
 skador bland barn och  
 ungdomar. 

•  Det är troligt att en del 
 av oss och våra barn 
 har räddats till livet  
 genom åtgärder som  
 initierades genom  
 hans arbete. 

•  Nu är det vårt ansvar  
 att fullfölja detta ar- 
 bete även bland vuxna  
 och äldre.

Barnsäkerhetsarbetet i Sverige kom att bli 
en förebild för många länder och Ragnar 
Berfenstam är en världsauktoritet, betydligt 
mer känd utomlands än i Sverige där han 
med sitt blygsamma sätt inte gjort så stort 
väsen av sig. Men det räcker fortfarande 
att jämföra skadedöda barn i Sverige med 
nästan vilket annat land som helst och inse 
att en del av oss, och en del av våra barn, 
kanske har honom att ytterst tacka för att vi 
lever. Framgångsrika kirurger blir ofta ihåg-
komna, men de som förhindrat skador och 
sjukdomar faller lätt i glömska.

I takt med att vår kunskap ökar blir före-
komsten av rena, slumpmässigt åstadkomna 
olyckor allt färre. Att träffas av en meteorit kan 
möjligen räknas dit, men att halka i backen, 
eller ramla från en stege kan knappast ses som 
en ”ren olycka”. Sand och broddar, stegar med 
ledstänger eller placering av t.ex. husgeråd så 
att man når dem utan hjälpmedel kan vara 
viktiga insatser för att förebygga fallolyckor.

Som verksamma inom hälso- och sjuk- 
vården är det förstås vår skyldighet att försöka 

för alla dessa utsatta barn i sin forskning och undervisning och det han fokuserade på var just 
olycksfall bland barn och ungdomar. 

Ragnar Berfenstam var banbrytande då det gällde skadepreventionen bland barn och ungdomar, 
såväl nationellt som internationellt. En ”Samarbetskommitté mot barnolycksfall” inrättades 1954 just 
för att öka just barnsäkerhetsarbetet. Samarbetskommittén kan med dagens terminologi 
karakteriseras som ett nätverk av frivilligorganisationer och myndigheter. Den ledande trion i denna 
kommitté var barnkirurgen Theodor Ehrenpreis vid Karolinska institutet, Ulla Bonde, administratör 
vid Rädda barnen och Ragnar Berfenstam. Medan den officiella kommittén sammanträdde två eller 
tre gånger per år träffades dessa tre aktivister varje månad, under 25 år. Syftet var inte att organisera 
stora säkerhetskampanjer. Arbetet bestod i att försöka övertala många aktörer att arbeta för 
barnens säkerhet. Sjösäkerheten blev ett ansvar för Röda korsen, NTF och andra 
motororganisationer övertalades att arbeta mer för trafiksäkerheten, läkare och brandmän arbetade 
för att göra bättre livräddande insatser på olycksplatsen och i ambulanserna, socialarbetare och 
distriktssköterskor uppmuntrades och tränades i att bevaka säkerheten i hemmen. 

Genom att på detta sätt entusiasmera andra och på olika sätt lyfta fram barnsäkerhetsarbetet 
lyckades man nå oanade framgångar. Under de 25 åren som kommittén verkade halverades 
skadedödsfallen bland barn 0-14 år från 400 per år till cirka 200 per år. Barnsäkerhetsarbetet i 
Sverige kom att bli en förebild för många länder och Ragnar Berfenstam är en världsauktoritet, 
betydligt mer känd utomlands än i Sverige där han med sitt blygsamma sätt inte gjort så stort väsen 
av sig. Men det räcker fortfarande att jämföra skadedöda barn i Sverige med nästan vilket annat land 
som helst och inse att en del av oss, och en del av våra barn, kanske har honom att ytterst tacka för 
att vi lever. Framgångsrika kirurger blir ofta ihågkomna, men de som förhindrat skador och 
sjukdomar faller lätt i glömska. 

 

Figur över dödligheten i skador bland barn 1-4 respektive 5-14 år under perioden 1980-1995 i fem 
Europeiska länder. Notera Sveriges gynnsamma utfall framför allt från 1985 och framåt jämfört med 
övriga länder, särskilt bland de allra yngsta. 

 

I takt med att vår kunskap ökar blir förekomsten av rena, slumpmässigt åstadkomna olyckor allt 
färre. Att träffas av en meteorit kan möjligen räknas dit, men att halka i backen, eller ramla från en 
stege kan knappast ses som en ”ren olycka”. Sand och broddar, stegar med ledstänger eller placering 

förebygga så många skador som möjligt. 
Det ger visserligen inte samma beröm-
melse som om man behandlar skadan på 
ett framgångsrikt sätt (vem minns namnet 
på den som uppfann bilbältet?)2 och den 
förebyggande uppgiften nämns inte heller i 
Läkarförbundets etiska regler (däremot bota, 
lindra och trösta). Men visst är det vårt ansvar 
att se till att alla de barn och ungdomar 
som räddats till livet av de som gått i Ragnar 
Berfenstams fotspår också får en så säker 
ålderdom som möjligt?

Dödlighen bland barn 1-14 år
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Det fanns då ingen mall i Sverige för 
breda interventioner. Vi använde 
bästa tillgängliga kunskap, med 
Norsjö kommun som experimen-

talfält, med erfarenheterna från prevention 
i Nordkarelen – som också hade mycket 
hög kardiovaskulär morbiditet och mor-
talitet: nämligen Populations- och högrisk-
strategi.2

Varför? Orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar 
beror främst på livsstilsfaktorer. Kostvanor 
som hyperkolesterolemi, rökning, låg fysisk 
aktivitet och psykosociala faktorer. Ärftliga 
orsaker finns givetvis men de är av underord-
nad betydelse. 

Vi försökte därför nå så många som möjligt 
och i regel utan läkemedelsbehandling. 
Högriskstrategin var screening av personer 
med hög risk och hos dessa även inkludera 
optimal läkemedelsbehandling. Vår slogan 
var: ”Det är bättre att många ändrar sig lite, 
än att få ändrar sig mycket.

Det krävdes betydande samverkan med 
lokalsamhället: skola, tandhälsovård, frivilliga 
organisationer inom kultur, idrottsföreningar, 
studieförbund, media samt Norsjö kommun. 
Ett särskilt samarbete utvecklades med 
handeln genom introduktion av livsmedels-
märkning. Detta ledde senare till nyckelhåls-
märkningen av livsmedel.

Motståndet blev enormt! Varför slänga 
tid, kraft och pengar på friska personer när 
sjuka stod i kö? Högst skrek universitetet: 
Det saknades evidens att kolesterolsänkning 
betydde något för hjärt/kärlsjukligheten. Att 
påverka kolesterolnivåerna utan mediciner 
med livsstil var omöjligt, och dessutom fanns 
inga bra mediciner (vilket i sig var rätt på 
den tiden). Livsstilsförändringar kunde bara 
välutbildade ta till sig och kvinnor kunde 
inte sluta att röka! Uppfattningen om hög 
hjärt/kärl-dödlighet skulle sökas i genetiska 
faktorer, mjukt vatten, selenbrist eller andra 
mineraler. Alternativa förklaringar, ”sanningar” 
flödade bland allmänhet och media. Men 
projektet var väl förankrat i den politiska och 
medicinska ledningen av projektet. 

Högriskstrategin koncentrerades till vård-
centralen i Norsjö, som blev den central 
organisationen för projektet. Målsättningen 
var att skapa en arena för individuell kom-
munikation om hälsoproblem och behov av 
individuellt utformade åtgärder. Screeningen 
och hälsosamtalet visade sig i senare utred-
ningar vara den viktigaste påverkansfaktorn. 
Varje individ som screenades fick en indivi-
duell återkoppling baserad på testresultaten 
från screeningen.

Det specifika Norsjö-projektet som pågick 
under åren 1985–1994 genomfördes årligen. 
Anslutningen var mycket hög, i regel över 

Befolkningsinriktat 
hälsoarbete

Individinriktade 
preventionsinsatser

Tema: Geriatrisk traumatologi

SAMMANFATTNING:
• Folksjukdomar kan 

inte lösas utan primär 
prevention. 

• Folksjukdomarnas 
komplikationer kräver 
sjukvårdsinsatser. 

• Bred och gränsöver-
skridande samverkan 
krävs för den primära 
preventionen. 

• En ledande organisation 
med goda stödjande 
strukturer är helt nöd-
vändig för framgång.

• Samarbete. Denna typ 
av befolkningsinriktad 
prevention väcker ofta 
mer eller mindre stort 
motstånd. Att utveckla 
ett brett samarbete är 
en nyckelfaktor. 

• Tvärvetenskapligt 
arbete. Okonventionellt 
men effektivt.  

• Gränsöverskridande.  
Arbeta med alla 
involverade, såväl 
yrkeskategorier, myn-
digheter som ideella 
krafter inom olika 
föreningar.  

• Goda strukturer. Vård-
centralen blev navet, 
kommunen, skolan, 
tandvården blev stöd-
strukturer. 

På 80-talet oroades befolkningen i Norsjö över att så många drabbades av 
hjärtinfarkt och stroke. Västerbotten hade 20% högre hjärt/kärl-dödlighet än 
riket, och Norsjö 20% mer än länet.1 Därför startade 1985 Västerbottens läns 
landsting ett preventivt projekt. 

Norsjö- 
projekt 
för bättre 
folkhälsa
– strategier för minskad hjärt/kärlsjukdom
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Befolkningsinriktat 
hälsoarbete

Individinriktade 
preventionsinsatser
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Vi söker anestesiolog 
med inriktning ortopedi
Capio Ortopediska Huset ligger centralt beläget vid Globen i Stockholm 
och är en av Stockholms största elektiva en heter. Vi bedriver elektiv 
ortopedi med inriktning höft/knäplastiker, avancerad fotortopedi och 
artroskopisk axel- och knäkirurgi. Årligen görs ca 4 000 operationer, 
varav 1 400 höft/knäplastiker. 

Kliniken har 4 operationssalar och 19 vårdplatser för inneliggande vård.

Vi har höga ambitioner och har som mål att vara störst och bäst och det 
självklara valet för både remittenter och patienter.

Vi har nu behov av att förstärka organisationen med en kom-
petent anestesiolog med vana av ortopedisk kirurgi. Vi söker 
därför dig som sedan flera år är specialist i anestesiologi och 
intensivvård och drivs av en vilja att arbeta kvalitetsinriktat och 
effektivt med omsorg om såväl patienter som medarbetare. Ett 
aktivt deltagande i det kontinuerliga förbättringsarbetet är en 
självklarhet i vår vardag. 

Det finns bra möjligheter att bedriva utvecklingsarbete för att 
behålla positionen som en modern och ledande klinik inom 
såväl slutenvård som dagkirurgi.

Du ska vara engagerad, trivas att arbeta i en produktiv miljö, 
ha ett gott omdöme, goda referenser och en uttalad känsla för 
service.

För ytterligare information välkommen att kontakta
VD/verksamhetschef Martin Thorsell, martin.thorsell@capio.se

Capio Ortopediska Huset ingår i Affärsområde Capio Ortopedi som även 
innefattar Ortopeden på S:t Görans Sjukhus, Artro Clinic, Motala och 
Movement. Vi är en del av Ramsay Santé som är en av Europas ledande
privata vårdkoncerner.
Hemsida: capio.se/specialist/stockholm/ortopediska-huset/                       
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90%. Det utformades för att kunna jäm-
föras med WHO:s MONICA-projekt för norra 
Sverige3 och med andra MONICA-projekt i 
världen.

Redan tidigt kunde hälsovanorna förbättras 
med bättre kost och minskad rökning. Kole- 
sterolvärdena minskade 17% för män och 
20% för kvinnor. Blodtrycket minskade med 
10 mm Hg för män och 11 för kvinnorna – 
utan förändring av läkemedel. Rökningen 
minskade med 32% för männen och 3% för 
kvinnorna. En tidig analys visade också på 
en nedgång i hjärtinfarkter inom samtliga 
samhällsklasser.

Före projektet fanns, som nämnts, ett antal 
”sanningar” om möjligheterna att ändra 
människors levnadsvanor för bättre hälsa. 
Alla kom på skam. Folksjukdomar kopplade 
till livsstil kan ej medicineras 
bort, även om medicinska 
insatser naturligtvis också 
behövs.
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het. Det kan också bidra till undernäring och 
öka risken för skörhet och sarkopeni.3 

UNDERNÄRING
Undernäring är ett tillstånd där brist på 
energi, protein eller andra näringsämnen 
har orsakat mätbara och ogynnsamma 
förändringar i kroppens sammansättning 
eller funktion, eller av en persons sjuk-
domsförlopp. I dagens Sverige förekommer 
undernäring framför allt bland äldre och är 
en stor utmaning inom äldreomsorgen. När 
vi blir äldre minskar energibehovet, oftast 
som en följd av minskad fysisk aktivitet. Trots 
detta är det vanligt att äldre inte kommer 
upp i rekommenderat energi- och närings- 
intag. Ofta för att aptiten har minskat mer 
än energibehovet – det äts helt enkelt för lite 
mat.

Vuxna över 65 år är en grupp med skilda 
behov. En del är mycket aktiva, vissa hårt 
idrottande medan andra är inaktiva. Över-
vikt, fetma, undervikt och undernäring finns 
representerat i samma ålder. Vissa äldre bör 
därför fortsatt rådas att äta näringsrikt och 
energisnålt5 men med något ökat fokus på 
protein. För äldre med nedsatt aptit behöver 
maten vara energi- och näringstät, samt 
fördelas i små portioner över dygnet för att 
optimera energi- och näringsintag. 

Du är det du äter

Många äldre och över hälften in-
stitutionsboende är undernärda 
i dagens Sverige; det försämrar 
muskelstyrka och ökar risken för 

fall. För traumavården är på kort sikt det vikti-
gaste att optimera läkningsbetingelserna, och 
på längre sikt att minska risken för återfall 
och nya skador. Det är då rationellt och kost-
nadseffektivt att i samband med vårdkon-
takterna göra en nutritions-bedömning och 
sprida läkemedelsverkets material till äldre 
patienter och undernärda äldre kollegor. Bra 
och lättillgänglig information finns på www.
livsmedelsverket.se/aldre. 

Nutritionsstatus kan grovt uppskattas med 
body mass index, BMI, vikten delat med 
längden i kvadrat (kg/m2). BMI finns på lab-
listan; det ger också en grov uppfattning om 
benmineraltätheten. BMI liksom förändringar 
av nyliga förändringar av längd och vikt är 
klinisk hårdvaluta i många bedömningar.2 
Nutritionen påverkar indirekt fallrisk genom 
många mekanismer.3 Betydelsen av tillräck-
ligt med protein för att behålla muskelfunk-
tion i ökad ålder är väl studerad. Matvanor 
som täcker energi- och näringsbehov, 
framför allt protein ger förutsättningar för 
att bibehålla funktion i hög ålder. För lågt 
energiintag på grund av för lite eller ensidig 
mat leder till viktnedgång och muskelsvag- 

Figur 2. Tallriksmodeller för aktiva och äldre med minskad aptit (Livsmedelsverket 2018).
• Aptitlöshet, viktnedgång och muskelsvaghet är symtom som bör uppmärksammas. 
• Aktiva personer över 65 år med bra aptit rekommenderas att äta utifrån de svenska kostråden samt se till att få i sig tillräckligt med protein.
• Äldre med nedsatt aptit behöver anpassa kostråden så att maten blir mer energi- och näringstät, samt fördelad på 6-8 tillfällen över dygnet.
• Institutionsboende kan behöva D-vitamintillskott.
• Det är viktigt att äldre får i sig tillräcklig mängd vätska.
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Vuxna över 65 år är en grupp med skilda behov. En del är mycket aktiva, vissa hårt idrottande medan 31 
andra är inaktiva. Övervikt, fetma, undervikt och undernäring finns representerat i samma ålder. 32 
Vissa äldre bör därför fortsatt rådas att äta näringsrikt och energisnålt5 men med något ökat fokus på 33 
protein. För äldre med nedsatt aptit behöver maten vara energi- och näringstät, samt fördelas i små 34 
portioner över dygnet för att optimera energi- och näringsintag.  35 

Utmaning 36 

Insikten att som äldre behöva förändra sina matvanor kan vara en utmaning. Med rådande 37 
kroppsideal som glorifierar viktnedgång kan det vara svårt att ta till sig att ofrivillig viktnedgång kan 38 
vara negativt och bör motverkas. Om det tidigt i åldrandet skulle vara möjligt att stötta äldre till 39 
positiva förändringar kring mat och fysisk aktivitet skulle det sannolikt ge många äldre flera friska år 40 
till livet. Aptitlöshet, viktnedgång och muskelsvaghet är symtom som äldre och deras anhöriga bör 41 
vara uppmärksamma på. De är tecken på att se över sina matvanor. 42 

Förf tackar Inger Steven, livsmedelsverket för faktaunderlag.  43 

 44 

Figur 2 Tallriksmodeller för aktiva och äldre med minskad aptit (Livsmedelsverket 2018) 45 

• Aptitlöshet, viktnedgång och muskelsvaghet är symtom som bör uppmärksammas   46 

• Aktiva personer över 65 år med bra aptit rekommenderas att äta utifrån de svenska kostråden samt se till att få i 47 
sig tillräckligt med protein 48 

• Äldre med nedsatt aptit behöver anpassa kostråden så att maten blir mer energi och näringstät, samt fördelad i 6-49 
8 tillfällen över dygnet 50 

• Institutionsboende kan behöva D-vitamintillskott 51 

• Det är viktigt att äldre får i sig tillräcklig mängd vätska. 52 

 53 

Tema: Geriatrisk traumatologi

BEDÖMNING AV  
UNDERNÄRING
• Oavsiktlig viktförlust, 

säg, över 4-5 kg. Väg 
och mät patienterna!2 

• Ätsvårigheter, t.ex. apti-
tlöshet eller tugg- och 
sväljproblem 

• Undervikt, BMI mindre 
än 20 under 70 år eller 
BMI är mindre än 22  
för 70+ . 

Dåliga matvanor och tobak är dagens största hot mot folkhälsan.1 Bra mat och fysisk aktivitet kan skjuta 
upp risken för viktnedgång orkeslöshet och minska risken för fallskador. Livsmedelsverket gjorde 2019 en 
genomgång av nutrition och hälsa hos äldre.3 
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Figur 1. Otillräckligt intag av mat/vätska samt fysisk inaktivitet bidrar till undernäring, sarkopeni, skörhet 
och benskörhet som kan påverka risken för fall, frakturer och funktionsnedsättning.  
Hanna Eneroth, Livsmedelverket 2018.
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UTMANING
Insikten att som äldre behöva förändra sina 
matvanor kan vara en utmaning. Med rådan-
de kroppsideal som glorifierar viktnedgång  
kan det vara svårt att ta till sig att ofrivillig  
viktnedgång kan vara negativt och bör mot- 
verkas. Om det tidigt i åldrandet skulle vara 

möjligt att stötta äldre till positiva föränd-
ringar kring mat och fysisk aktivitet skulle 
det sannolikt ge många äldre flera friska 
år till livet. Aptitlöshet, viktnedgång och 
muskelsvaghet är symtom som äldre och 
deras anhöriga bör vara uppmärksamma 
på. De är tecken på att se över sina matvanor.
Bild 4A
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Bild 4B

Tema: Geriatrisk traumatologi

Skörhet är ett begrepp som bättre än 
enbart kronologisk ålder beskriver en 
äldre människas sårbarhet. Denna ar-
tikel förklarar kort skörhetsbegreppet, 
ger exempel på ett screeningsinstru-
ment samt föreslår till ett multipro-
fessionellt helhetsomhändertagande 
(Comprehensive Geriatric Assessment 
(CGA) av sköra äldre och beskriver vik-
tiga ingående komponenter periop-
erativt.

Skörhet betyder en minskad an-
passningsförmåga vid fysiska, 
psykiska och sociala påfrestningar 
av äldre.1 

WHO-definitionen: ”en progredierande 
åldersrelaterad försämring av olika kro-
ppsfunktioner som resulterar i minskade 
reserver och som leder till stor sårbarhet vid 
olika påfrestningar och därmed ökar risken 
för olika typer av negativa hälsoutfall.” Exem-
pel på negativa hälsoutfall är fallrisk fallrisk, 
ökat beroende, sjukhusvård eller behov av 
vårdboende. 

Här uppmärksammas skörhetsbegreppet 
och gradering för att: 
• identifiera dem med störst behov av ett 

multiprofessionellt och multidimensio-
nellt team-omhändertagande (Compre-
hensive geriatric Assessment, CGA).

• riskstratifiera för beslutsunderlag inför 
olika ingrepp och behandlingar.2 

En påfrestning – fysisk, psykisk eller social 
karaktär (tex. infektion, nytillkommen ens-
amhet, flytt till annat boende) – ”stressor”, 
kan ge olika effekter på friska och sköra.  
Se Figur 1.

SAMMANFATTNING:
• Skörhet hos äldre är viktigt att identifiera för att kunna välja de patienter 

med störst nytta av CGA. Graderande skörhetsbedömning är ett stöd till 
beslut inför olika ingrepp och behandlingar. Bakgrunden till skörhet är 
mångfacetterad och risken för skörhet ökar med åldern. En ofta använd 
skörhetsskala är Clinical Frailty Scale som kort presenteras. 

• CGA-baserad vård är det omhändertagande som gynnar den sköra äldre 
bäst jämfört med vanlig vård och som utförs av multiprofessionella team.  
I detta omhändertagande ingår fokus på konfusion (och bakomliggande  
utlösande faktorer), nutrition, träning/mobilisering och en noggrann 
utskrivningsplanering och utförs med fördel på ortopedi-geriatriska  
vårdavsnitt. 

Figur 1. Exempel på konsekvenser av en händelse/stressor hos en robust individ jämfört 
med en skör individ (Clegg m.fl., 2013)

Skörhet



återgå till eget boende efter ett vårdtillfälle.4 
CGA är inte en avgränsad insats utan en 
fortlöpande process. CGA-baserad vård 
tillämpas i vardagen inom geriatriken.

Alltså är CGA inte enbart en bedömning 
så som ordet ”assessment” olyckligtvis kan 

Den robusta individen reagerar med en 
mindre funktionsnedsättning under kortare 
tid och återgår snabbare än den sköra till sin 
tidigare funktionsförmåga. 

Orsaken bakom utveckling av skörhet är 
mångfacetterad och sammanfaller i mycket 
med åldrandet. Faktorerna bakom såväl det 
normala som det accelererade åldrandet vid 
skörhet är komplexa. Se Figur 2. 
 
T.ex. spelar åldersrelaterad låggradig 
inflammation, oxidativ stress och neuroen-
dokrin dysreglering betydande roller i ett 
intrikat samspel med, arv, livsstil, sjukdomar 
och omgivning.

Clinical Frailty Scale (se Figur 3) är en enkel 
och internationellt vedertaget screeningsin-
strument som även kan användas för grader-
ing skörhet.3 
 
Det är viktigt att understryka att skattning 
för skörhet är en hjälp i den individuella 
bedömningen av den äldres förutsättningar 
att klara exempelvis operativa ingrepp – men 
kan inte stå ensam.

Syftet är med att identifiera skörhet bl a att 
identifiera de äldre personer som har störst 
behov av ett multiprofessionellt och multidi-
mensionellt team-omhändertagande (CGA) 
– även perioperativt – varför detta beskrivs 
kortfattat nedan:

COMPREHENSIVE GERIATRIC AS
SESSMENT (CGA)
Sköra äldre behöver ett omhändertagande 
enligt CGA därför att det ökar möjligheten 
att bevara självständighet (oberoende) och 
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Figur 2. Förslag till förklaringsmodell för uppkomst av skörhet (Chen et al 2014: Frailty 
syndrome: an overview).

Figur 3. Skörhet enligt CFS * (Clinical Frailty Scale). © 2009. Version 1.2_EN. All rights reserved. Geriatric Medicine Research, Dalhousie University, 
Halifax, Canada. Översatt till svenska av Niklas Ekerstad och medarbetare, Trollhättan 2017 i samarbete med Linköpings Universitet.

CGA är en multiprofessionell, teambase-
rad kartläggning av den äldre individen 
ur fysiska/medicinska, psykiska, existen- 
tiella, funktionsmässiga och sociala 
aspekter som ger underlag för fortsatt 
vårdplan beroende vilka behov kartlägg-
ningar avslöjar. 
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Clinical Frailty Scale* (CFS)
1. Mycket vital – individer som är starka, aktiva, energiska 
och motiverade. De brukar ofta träna regelbundet. De tillhör 
de som är i bäst skick för sin ålder.

2. Vital – individer som inte har några sjukdomssymtom
men som är i sämre skick än individer i kategori 1. De tränar 
ofta eller är emellanåt mycket aktiva, t.ex. beroende på 
årstid.

3. Klarar sig bra – individer vars medicinska problem är väl 
kontrollerade, men som inte regelbundet är aktiva utöver 
vanliga promenader.

4. Sårbar – är inte beroende av andras hjälp i vardagen, men 
har ofta symtom som begränsar deras aktiviteter. Ett vanligt 
klagomål är att de begränsas (”saktas ned”) och/eller blir 
trötta under dagen. 

5. Lindrigt skör – dessa individer är ofta uppenbart 
långsammare, och behöver hjälp med komplexa IADL 
(Instrumental Activities of Daily Living)-aktiviteter
(ekonomi, transporter, tungt hushållsarbete, medicinering). 
Lindrig skörhet försämrar i allmänhet förmågan att handla 
och gå ut på egen hand, laga mat och utföra hushållarbete.

6. Måttligt skör – individer som behöver hjälp med alla 
utomhusaktiviteter och hushållsarbete. Inomhus har de 
ofta problem med trappor, behöver hjälp med att tvätta sig, 
och kan behöva minimal hjälp (uppmaning, stöd) med att klä 
på sig.

7. Allvarligt skör – är helt beroende av andra för personlig 
egenvård oavsett orsak (fysisk eller kognitiv). Trots det 
framstår de som stabila och utan hög risk för att dö (inom 
ungefär 6 månader).

8. Mycket allvarligt skör – helt beroende, närmar sig livets 
slut. De kan i allmänhet inte tillfriskna ens från en lindrig 
sjukdom.

9. Terminalt sjuk – närmar sig livets slut. I den här kategorin 
ingår individer med en förväntad återstående livslängd på 
mindre än 6 månader utan övriga uppenbara tecken på 
skörhet.
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RESULTS 
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zation program and consented to be part of this study. From 

missing data and the other as an extreme outlier (18.5 SDs 

Demographic and clinical characteristics of all included 

the FS of 5.23 ± 1.58 and median CFS of 6.  Collapsing the 

Those in higher CFS strata had more co-morbidities 

and ADLs, and to come from a long-term care facility (LTC). 

Patients in higher frailty strata also tended to be older, but the 

SD = 12.73) compared to mild-to-moderate frailty (mean 11.16 

p
p

Other outcomes included death during admission (1 patient 

FIGURE 1. Clinical frailty scale

Att skatta skörhet hos individer med demens Skörhetsgraden 
motsvarar demensgraden. Artikelförfattarna tolkar detta enligt 
följande:

5. Vanliga symtom vid lindrig demens är att glömma bort detaljer om 
en nyligen inträffad händelse, men minnas själva händelsen, att 
upprepa samma fråga/berättelse och att dra sig undan socialt.

6. Vid måttlig demens är närminnet mycket försämrat, samtidigt som 
individen tycks ha god förmåga att minnas tidigare händelser i livet. De 
kan utföra sin personliga egenvård på uppmaning.

7-8. Vid svår demens kan de inte utföra personlig egenvård utan hjälp.
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Fig 3: Skörhet enligt CFS * (Clinical Frailty Scale). © 2009. Version 1.2_EN. All rights reserved. Geriatric 37 
Medicine Research, Dalhousie University, Halifax, Canada. Översatt till svenska av Niklas Ekerstad och 38 
medarbetare, Trollhättan 2017 i samarbete med Linköpings Universitet. 39 
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Kommenterad [AWE1]: Jag tycker du kan lägga tillbaka 
”som betonades i inledning” – annars blir man lite förvirrat 
över varför det kommer in här. 



ge intryck av, men begreppet är så allmänt 
vedertaget och så mycket forskning finns 
med ovanstående definition varför det inte 
går att ändra.
 
För en fullödig utredning och upplägg av 
vårdplan behövs multiprofessionella team. 
Speciellt viktigt är att identifiera kognitiv svikt, 
muskelsvaghet och olämpliga läkemedel.

En särskilt viktig uppgift hos en akut sjuk 
äldre individ är att försöka få fram den äldres 
syn på behandlingsmålen. Vill hen få chan-
sen till varje pris eller inte riskera respirator- 
behandling eller återupplivning? Hur såg 
livssituationen och -kvaliteten ut innan det 
aktuella vårdtillfället? Dessa diskussioner kan 
vara svåra att föra med den äldre själv i en 
akut situation och nära anhöriga kan behöva 
identifieras. Det som framkommer i dessa di-
skussioner måste tydligt dokumenteras och 
informationen föras vidare i vårdkedjan. 
Kanske får man acceptera viss smärta för att 
undvika läkemedelsutlöst konfusion, men 
samtidigt kan obehandlad smärta orsaka 
konfusion. En grannlaga balansgång med 
andra ord. 

Personer med demenssjukdom och även 
tillfälligt förvirrade/konfusoriska kan ju inte 
förmedla sig! Och äldre kan reagera med 
förvirring ospecifikt på infektioner, hypoxi, 
urinstämma eller förstoppning varför urin/
tarm-funktion måste monitoreras. Försök 
undvika kateter eller avveckla så snart som 
möjligt. Använd bladderscan frikostigt! Ge 
laxantia vid insättande av opioider – bulkläke-
medel räcker oftast inte.5

Var frikostig med vak både för noggrann 
observation – men också för att minska 
ångest och oro och säkerställa tillräcklig till-
syn för att undvika fall – en stor risk för denna 
patientgrupp. Ha schema för toalettbesök 
och se till att vätska finns tillgängligt – då 
undviker man en del av de omständigheter 
som leder till fall – önskemål om toalettbesök 
och törst. Om möjligt kan anhöriga vara en 
stor hjälp.

Träning och mobilisering bör tillämpas, där 
det går, även perioperativt – så tidig mobil-
isering som möjligt måste eftersträvas för 
att minska smärta, undvika konfusion och 
även minska risken för trycksår.5 Viktigt med 
adekvata gånghjälpmedel under ledning 
av fysioterapeut, men utfört av all personal 
så det kan bli veckans alla dagar och tider.  
Andningsgymnastik och lägesändringar har 
stor betydelse. Korta stunder i sittande flera 
gånger om dagen är gynnsamt för både 
andning, trombos-profylaks och motverkar 
konfusion – men undvik långa pass och ha 
som alltid en individuellt anpassning – ofta 
bara en halvtimme.

Gällande nutrition är äldres proteinbehov 
relativt sett större än yngres och det är viktigt 
att se till att den äldre får i sig näring (ev. via 
CVK?) och inte är vare sig över- eller under- 
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Figur 4: Illustration av ingående komponenter i en CGA.

vätskad. Utför en funktionell undersökning av 
svalgfunktionen (FUS) vid misstanke på svälj- 
ningssvårigheter för bland annat rådgivning 
om konsistensanpassat kost. Måltider intas 
med fördel uppesittande i en stol för mobil-
iseringens- och sväljningsfunktionens skull.

Redan vid inkomsten planeras rehabiliteter-
ing och utskrivning: Frågan: ”Vad kan hindra 
utskrivning”? är en bra utgångspunkt. Det 
bästa är om patienten kan färdigbehandlas 
på en orto-geriatrisk specialavdelning. Gärna 
direkt efter operation. Minimera flytt mellan 
avdelningar. 
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Fallinducerande 
läkemedel

Du träffar Asta, 85, på akuten. Hon 
har vaskulär demens, depression, 
hypertoni och nu höftfraktur efter 
ett fall. 

Hon använder följande läkemedel: 
Furix 40 mg 1+0+0+0 
Atenolol 50 mg 1+0+0+0 
Alvedon 500 mg 2+2+2 
Sertralin 100 mg 1+0+0+0
Mirtazapin 15 mg 0+0+0+1 
Risperidon 0,5 mg 1+0+0+1 
Oxascand 5 mg vb för oro  
(tar max 2 st per dag) 
Stesolid 2 mg till natten vb  
(tar varje kväll) 

När Asta åker hem med smärtlindring, 
laxantia och Fragmin, skriver du en remiss till 
hälsocentralen kring osteoporosbehandling. 
I epikrisen antecknar du: ”Inga läkemedels-
förändringar i övrigt” men du tänker att det 
nog borde göras ändringar för att förhopp- 
ningsvis kunna förebygga att du snart träffar 
Asta efter ett nytt fall. Känner du igen situa-
tionen?

Läkemedel är en av de viktigare orsakerna till 
fall hos äldre.1 Oftast har fallet flera orsaker: 
sjukdomar som påverkar balansen, nedsatt 
syn, alkohol, kognitiv nedsättning, hemmiljön 
(mattor, sladdar etc) med mera, men läke-
medel är ofta en viktig och framförallt en 
påverkbar faktor. 

Vilka läkemedel ökar då fallrisken?  
I Sverige hänvisas oftast till Socialstyrelsens 
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos 
äldre.2 Se tabellen.

En metaanalys anger association mellan 
fall och antidepressiva, antipsykotika samt 
bensodiazepiner och högre doser förefaller 
ge en högre fallrisk.3 Det finns också beskriv-
na samband mellan fall och loopdiuretika, 
antiepileptika, opioider och polyfarmaci 
(≥ 4 läkemedel).4,5 I två nya studier kunde 
dock det största sambandet mellan fall och 
antidepressiva respektive antipsykotiska 
medel ses innan läkemedlet hämtades ut 
på apoteket, vilket tyder på att fallrisken av 
dessa läkemedel kanske inte är lika stor som 
vi tidigare trott.6,7  

NÅGRA TIPS FÖR EN FÖRDJUPAD 
LÄKEMEDELSGENOMGÅNG 
EFTER ETT FALL: 
1. Gör det! 

2. Försök ta reda på vad som hände kring 
fallet. Kan läkemedel ha bidragit? Ibland är 
det inte sannolikt, och då behöver ju inte 
mer krut brännas. 

3. Vilka medicinska undersökningar be-
höver göras? Ta ortostatiskt blodtryck!

4. Om läkemedel misstänks ha bidragit – 
kvarstår fortfarande indikation? Överstiger 
nyttan risken? Finns det ett bättre alterna-
tiv? Om patienten står på flera läkemedel 
som ökar fallrisken– kan något sättas ut? 
Annars – går det att minska dosen/doserna?

5. Finns det nyinsatta läkemedel? Har något 
läkemedel just dosökats? Är doseringen 
rimlig i förhållande till njurfunktion/lever-
funktion/ålder? Finns det interaktioner som 
påverkar?

6. Hur har vidbehovsläkemedel getts? Hur 
har läkemedel getts som finns som ge-
nerella ordinationer? 

7. Förekommer det underbehandling? (och 
här kommer frågan om osteoporosläkeme-
del in om den inte beaktats tidigare) 

8. Läkemedelshantering – kan kvälls- 
tabletter tagits på morgonen? När tas di-
uretika och laxantia? Krossas tabletter?

9. Om förändringar görs, följ upp dem. 

Läkemedelsgrupp Exempel ur gruppen

Opioider Oxikodon, Morfin 

Antipsykotiska läkemedel Risperidon, Haldol, Quetiapin, Zyprexa 

Lugnande medel, ataraktika Oxascand, Stesolid, Xanor, Atarax 

Sömnmedel och lugnande 
medel

Imovane, Stilnoct, Propavan, Heminevrin

Antidepressiva medel Citalopram, Escitalopram, Sertralin, Mirta- 
zapin, Saroten

Läkemedel som kan orsaka 
ortostat-ism/blodtrycksfall. 

Alfuzosin, nitrater (t ex Imdur, Nitrolingual) 
samtliga hypertoniläkemedel, medel vid 
parkinsonism

Antikolinergika Tolterodin, Vesicare, Nozinan,  
Theralen, Lergigan, Tavegyl 

Läkemedelsgenomgångar bör göras redan 
innan det första fallet har skett, men åtmin-
stone efter ett (och framförallt efter flera 
fall) behöver vi göra en fördjupad läke-
medelsgenomgång med särskilt fokus på 
fallinducerande läkemedel. Läkaren ansvarar 
alltid för läkemedelsgenomgången, men på 
de flesta sjukhus i landet finns kliniska apo-
tekare som är experter på detta och som kan 
bistå med att ta fram uppgifter ur journalen, 
leta efter läkemedelsrelaterade problem och 
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Läkemedel är en viktig men också många gånger påverkbar orsak 
till fall.  En fördjupad läkemedelsgenomgång kan bidra till att före-
bygga fall, och här får du tips om hur du kan göra en sådan. 

Jeanette Jonsson har länge 
intresserat sig för fall och 
läkemedel och sitter med i 
en fallpreventionsgrupp som 
är ett samarbete mellan 
Region Västerbotten och 
Skellefteå kommun. Hon 
drömmer om en multipro-
fessionell fallmottagning i 
Skellefteå för primär- och 
sekundärprevention av fall.



Bra om mediciner, vilka ändra kloka mediciner

Jeanette Jonsson
Klinisk apotekare

Läkemedelscentrum
Region Västerbotten
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Läkemedelsgrupp Exempel ur gruppen

Opioider Oxikodon, Morfin 

Antipsykotiska läkemedel Risperidon, Haldol, Quetiapin, Zyprexa 

Lugnande medel, ataraktika Oxascand, Stesolid, Xanor, Atarax 

Sömnmedel och lugnande 
medel

Imovane, Stilnoct, Propavan, Heminevrin

Antidepressiva medel Citalopram, Escitalopram, Sertralin, Mirta- 
zapin, Saroten

Läkemedel som kan orsaka 
ortostat-ism/blodtrycksfall. 

Alfuzosin, nitrater (t ex Imdur, Nitrolingual) 
samtliga hypertoniläkemedel, medel vid 
parkinsonism

Antikolinergika Tolterodin, Vesicare, Nozinan,  
Theralen, Lergigan, Tavegyl 

presentera förslag till åtgärder. Finns det inte 
på din klinik är det en god idé att efterfråga 
den resursen. Ofta finns det problem som 
kan åtgärdas på ortopedavdelningen, medan 
andra problem hanteras bäst i primärvården. 

VAD HÄNDE SEN MED ASTA? 
Du tog hjälp av klinikens apotekare och till-
sammans skrev ni remiss till hälsocentralen 
om Astas läkemedel som ni ansåg kunde ha 
bidragit till fallet. Ni bad om översyn av ind-
ikationerna och/eller ställningstagande till ev 
dosreduktion för Risperidon, Sertralin, Mirta- 
zapin och Furix. Ni föreslog utsättning med 
nedtrappning av Stesolid och Oxascand. 
Utifrån ortostatiskt prov på avdelningen dos-
minskade du Atenolol under vårdtiden och 
bad i remissen att hälsocen-
tralen skulle följa upp och ev 
sätta ut Atenolol helt. Och 
ännu har hon inte dykt 
upp på akuten igen!
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Vi söker ortoped med 
inriktning höft- och 
knäproteskirurgi
Capio Ortopediska Huset ligger centralt beläget vid Globen i Stockholm 
och är en av Stockholms största elektiva enheter. Vi är en av landets 
största aktörer gällande höft- och knäplastikkirurgi 
(1 400 operationer per år) men är också inriktade på artroskopisk axel- 
och knäkirurgi samt avancerad fotkirurgi. 

Kliniken har 4 operationssalar och 19 vårdplatser för inneliggande vård.

Vi har höga ambitioner och har som mål att vara det självklara valet för 
både remittenter och patienter.

Vi har nu behov av att förstärka organisationen med en erfaren 
höft- och knäplastikkirurg. Vi söker därför dig som sedan flera 
år är specialist i ortopedi, är driven och självständig inom detta 
område. Du skall drivas av en vilja att arbeta kvalitetsinriktat 
och effektivt med omsorg om såväl patienter som medarbetare. 
Ett aktivt deltagande i det kontinuerliga förbättringsarbetet är 
en självklarhet i vår vardag. Det finns bra möjligheter att bedriva 
utvecklingsarbete för att behålla positionen som en modern och 
ledande klinik inom såväl slutenvård som dagkirurgi.

Du skall vara engagerad, trivas att arbeta i en produktiv miljö, 
ha ett gott omdöme, goda referenser och ha en uttalad service-
känsla.

För ytterligare information välkommen att kontakta
VD / verksamhetschef Martin Thorsell, martin.thorsell@capio.se

Capio Ortopediska Huset ingår i Affärsområde Capio Ortopedi som även 
innefattar Ortopeden på S:t Görans Sjukhus, Artro Clinic, Motala och 
Movement. Vi är en del av Ramsay Santé som är en av Europas ledande 
privata vårdkoncerner.

Hemsida: capio.se/specialist/stockholm/ortopediska-huset/

                       

Vi söker ortoped med inriktning  
höft- och knäproteskirurgi. 
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De flesta fall inträffar under gång. 
Gången kräver ett komplext samspel 
mellan sensorik, motorik och kogni-
tion. Man måste navigera sig fram i 
omgivningen och anpassa sina steg 
för saker som kommer i vägen som 
möbler, mattor, människor och bilar 
(proaktiv kontroll). Och när kroppen 
kommer i obalans krävs momentan 
korrektion (reaktiv kontroll). Det blir 
ofta svårare med åren pga kroppsliga  
förändringar. 

Muskelstyrka och balans minskar 
på grund av fysisk inaktivitet, 
ålder och sjukdomar. Vid 60-70 
års ålder märker många av en 

försämring i vardagsaktiviteter. Den explosiva 
kraften – förmågan att utveckla muskelkraft 
snabbt (power) – minskar mer än muskelstyr-
kan vilket har betydelse för att kunna återta 
balansen. Men försämringen går delvis att 
motverka. En äldre person kan träna upp  
balans, muskelfunktion, rörlighet och kon-
dition. En tränande 70-åring kan vara bättre 
rustad än en inaktiv 20-åring. 

Vad är skillnaden mellan fysisk aktivitet och 
fysisk träning? Med fysisk aktivitet menas all 
kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen,  
oavsett syftet. Fysisk träning, å andra sidan, 
är systematisk belastning för att öka balans, 
muskelfunktion, rörlighet eller kondition 
mot ett definierat mål, till exempel att bli 
snabbare, förebygga fall eller få en bättre 
hälsa. 

Fysisk träning på recept 
till traumapatienterna
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Vardagliga sysslor ger också balans/styrketräning, men efter en skada är det rationellt med recept på fysisk aktivitet, anpassad efter en individuell 
bedömning av fysioterapeut. På bilden ses katten Findus, gubben Pettson och de små mucklorna utföra olika balansprov.

Bild hämtad från boken  
”Kan du ingenting, Pettson?” 

© Sven Nordqvist, 2019.
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VILKEN EVIDENS FINNS ATT FYSISK 
TRÄNING MINSKAR RISKEN ATT FALLA 
OCH ATT SKADA SIG?
Utmanande övningar, med fokus på balans,  
och cirka 3 timmars träning per vecka 
minskar fallfrekvensen med 39%.1 Den 
sammanlagda effekten av träning med olika 
intensitet och frekvens minskar antal fall 
med 23% enligt en Cochraneöversikt med 
meta-analyser (108 randomiserade, kontrol-
lerade studier med deltagare från ordinärt 
boende, genomsnittsålder 76 år).2 Träning in-
dividuellt eller i grupp ger liknande effekter. 
Varken ålder eller deltagarnas fallrisk-status 
har betydelse. Rapportering av biverkningar 
består i huvudsak av besvär från leder och 
muskler som inte var allvarliga.

Färre studier har utvärderat hur träning påver-
kar förekomsten av fallrelaterade skador, men 
det finns evidens att specifik fysisk träning 
som består av flera komponenter och som 
genomförs med minst måttlig intensitet 
minskar risken för fysiska skador vid ett fall 
med 30%-40% och frakturer med 40%-66%.3  

En kombination av flera olika typer av 
träning potentierar den fallpreventiva 
effekten: 

• Balansträning utmanar balansen genom 
att understödsytan förändras (ex stå 
med fötterna tätt ihop, ena foten framför 
den andra, stå på mjukt underlag etc) 
vilket kan försvåras genom att samtidigt 
utföra arm-, bål- och/eller huvudrörelser. 

• Vid styrketräning kan motståndet utgöras 
av den egna kroppen eller en yttre vikt. 

• Gångträning innebär olika typer av steg 
ex gå på linje, gå baklänges eller i sidled 
med olika steglängd och hastighet. 

• Vid funktionell träning genomförs 
övningar som liknar olika aktiviteter ex 
upprepade gånger resa sig från stol eller 
gå upp och ner från trappsteg. 

Promenader är en lättillgänglig form av fysisk 
aktivitet som ger flera positiva hälsoeffekter.4 

Det finns dock inga studier som visar effekter 
med färre fall när äldre personer med ökad 
fallrisk blir uppmanade att promenera regel-
bundet.1 tvärtom kan fallrisken öka pga ökad 
exponering för en aktivitet som kan vara 
riskfylld. Att enbart föreslå promenader till 
en person med balanssvårigheter är därför 
inte någon god idé. Däremot kan det vara 
av värde att kombinera balans- och styrket-
räning med anpassade promenader. ”Anpas-
sad promenad” innebär en promenad där 
längd, underlag och omgivning (bänkar för 
vila, trafik, sällskap, stavar, gånghjälp- 
medel) är anpassade efter individens behov. 

Efter en skada har vårdteamet ett gyllene 
pedagogiskt tillfälle att motivera patienterna  
att själva minska risken för nya skador. Vik-
tigast är att motivera patienten genom att 
informera om träningseffekter och att disku- 
tera lämpliga övningar. För att börja träna är 
det av stor betydelse att patienterna förstår 
varför övningarna ska göras samt känner att 
de klarar av övningarna. Övningarna ska vara 
utmanande och successivt progredieras vid 

bättre förmåga. Och om förmågan försämras 
ska övningarna anpassas till det nya tillstån-
det. Det är därför viktigt med uppföljning 
och att samarbeta med fysioterapeut. Det 
finns ett evidensbaserat kunskapsstöd för 
att förebygga och behandla olika sjukdomar 
och tillstånd med fysisk aktivitet och träning, 
www.fyss.se.

Trots att det finns tydlig evidens att specifik 
fysisk träning minskar fallrisk och skador så 
återstår obesvarade frågor. En viktig fråga är 
hur fysisk träning bidrar till att förebygga fall 
för sköra äldre personer som bor i särskilda 
boenden inklusive personer med demens. 
För denna grupp finns studier som visar att 
träning kan ge positiva effekter genom att 
bromsa ökat hjälpbehov i aktiviteter i det 
dagliga livet (ADL) samt förbättra gångför- 
måga. Dessutom bidrar det till en ökad fysisk 
aktivitet, utan att fallfrekvensen ökar. Men 
det finns idag ingen evidens att fysisk träning 
som enskild åtgärd i denna grupp minskar 
fallfrekvens.

Lillemor Lundin-Olsson
Senior professor i fysioterapi

Institutionen för samhälls-
medicin och rehabilitering

Umeå universitet

SAMMANFATTNING
• De flesta fall inträffar 

under gång. 

• Att gå är en komplex 
aktivitet som kräver 
ett samspel mellan 
sensorik, motorik och 
kognition. 

• 1 av 3 fall förebyggs av 
balans-, gång-, styrke- 
och funktionell träning.  

• Träning minskar fraktur-
er med cirka hälften. 

• Ett träningsprogram 
med flera komponenter 
kan utföras individuellt i 
hemmet eller i grupp.  

• Det finns inget stan-
dardprogram som 
passar alla; det måste 
anpassas och progre-
dieras efter hand. Effek-
ten ökar med högre dos 
(intensitet, tid). 

• Att ordinera enbart 
promenader till en 
person med balans-
svårigheter kan öka 
fallrisken.  

• Vi måste informera om 
positiva träningseffek-
ter – motivationen är A 
och O. Samarbeta med 
fysioterapeut.
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Träning ger färdighet,
även vid hög ålder.



Det finns ett huvud som är 
viktigare än lårbenshuvudet
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SAMMANFATTNING 
• Delirium, akut hjärnsvikt, 

kan ha många orsaker 
som direkt måste utre-
das och behandlas 

• Akut förvirring är 
plågsamt, farligt och 
kan drabba alla vid hög 
stress

• Den mentala 
nedsättningen kan bli 
permanent

• Smärta, infektioner, sjuk-
domar och felmediciner-
ing är vanliga orsaker

• Det bäst att förebygga 
– god vård/omvårdnad 
på basen av geriatric 
assessment.

En plötslig förändring av en persons 
mentala status har alltid en bakom-
liggande orsak där de bakomlig-
gande orsakerna måste behandlas, 

eller ännu bättre förebyggas; internationellt 
benämns det delirium, men i Sverige används 
oftast fortfarande begreppet akut konfusions- 
tillstånd eller akut förvirringstillstånd. Ett 
pedagogiskt bättre begrepp är akut hjärnsvikt, 
vilket analogt med akut hjärtsvikt måste ome-
delbart utredas och, om möjligt, behandlas. 
Durationen av ett postoperativt delirium avgör 
patientens prognos1; delirium och demens bör 
särskiljas. 

Bakgrunden till forskningen om delirium i 
Umeå var att i samband med demensutred-
ningar i början på 80-talet berättade många 
närstående att fram tills deras gamla mam-
ma hade ramlat och brutit höften hade hon 
fungerat bra, men efter operationen hade hon 
blivit förvirrad och sedan aldrig återhämtat sig.

På 80-talet trodde jag som de flesta oper-
atörer att om patienten blev förvirrad så var 
det alltid narkosen fel. Vi gjorde en RCT av 
anestesimetod och risken för delirium och 
fann att narkos och ryggbedövning gav sam-
ma cerebrala påverkan – men av olika orsak. 
Postoperativa förvirringstillstånd vid epidural- 
anestesi förklarades ofta av blodtrycksfall, 
medan förvirringstillstånd efter narkos ofta av 
andningsdepression/hypoxi under den tidiga 
postoperativa fasen. Anestesimetoden spelade 
mindre roll än hur skickligt den genomfördes 
och hur noggrant patienten övervakades post-
operativt.

Redan före operationen är många patien-
ter med höftfraktur förvirrade och många 
har fallit på grund av ett förvirringstillstånd: 
vanliga orsaker till akuta förvirringstillstånd 
och fallolyckor hos gamla människor är: 
läkemedelsbiverkningar, urinvägsinfektioner, 
hjärtarytmier och TIA/stroke. Så mycket som 
20% av fallskador som orsakar höftfrakturer 
kan orsakas av urinvägsinfektioner som kan 
ge en inflammatorisk påverkan av centrala 
nervsystemet som bakgrund till långdragna 
förvirringstillstånd som i sin tur kan öka risken 
för både depression och demensutveckling. 
Urinvägsinfektioner hos patienter med höft-
fraktur bör snarast behandlas och risken för 
ytterligare urinvägsinfektioner ökar ju längre 
patienten har KAD. Opioder och antikolinergi-
ka kan ge urinretention som är plågsamt och 
stressande i sig.

Caputnekroser har minskat genom bättre operationsmetoder vid höftfrakturer; tyvärr inte påverkan på det 
stora caput vid operationer av höftfrakturer hos gamla människor. Fortfarande drabbas minst hälften av 
gamla människor av hjärnpåverkan vid höftfraktur, vid operation eller pga postoperativa komplikationer.

Med enkla vårdprogram2, 3 kan man minska 
risken för postoperativa förvirringstillstånd 
vilket förbättrar operationsresultaten även för 
patienter med manifest demens. Åldrandet 
i sig innebär minskad reservkapacitet i alla 
organsystem: många faktorer samverkar ofta 
vid utvecklingen av förvirringstillstånd. Därför 
måste vi optimera patientens marginaler 
genom att: 

• Optimera pO2: saturation helst 95%, ej 
under 90%. 50% av höftfrakturpatienterna 
har sömnapné, med stor risk för allvarlig 
andningsdepression.

• Operera aldrig en gammal människa med 
ett Hb under 100 – ge blod i förebyggande 
syfte. Många är intorkade vilket ger ett falskt 
för högt Hb-värde.

• Tillåt inte blodtrycksfall över 25% under 
utgångstrycket eller systoliskt tryck under 
under 90 mmHg.

• Infektion behandlas omedelbart – helst 
preoperativt.

• Feber måste sänkas snarast: en grads tem-
peraturstegring ökar hjärnans syrebehov 
med 10% – den marginalen saknar många 
gamla sköra människor.

• Både hypo- och hypervolemi påverkar 
hjärnan. Hypoglykemi kan snabbt orsaka ett 
förvirringstillstånd. 

• Korrigera hypo/hyperglykemi och elektrolyt- 
rubbningar. 

En vanlig mekanism som orsakar förvirrings- 
tillstånd är höga kortisolnivåer som direkt 
påverkar de kolinerga neuronen i hippo-
campus. Höga kortisolnivåer ökar dessutom 
hjärnans känslighet för hypoxi. God omvård-
nad innefattande en lämplig psykologisk 
förberedelse av patienten inför operationen, 
i kombination med lämplig premedicinering 
kan minska patientens stressnivå. Se dock upp 
med andningsdeprimerande premedicinering.

Om patienten trots ovanstående optime-
rande behandling är fortsatt förvirrad efter 
operationen måste man utreda patienten för 
andra bakomliggande orsaker och upptäcka, 
förebygga och behandla ytterligare komplika-
tioner. Skydda patientens hjärna även postop-
erativt enligt ovan. Vanliga orsaker till fortsatta 
förvirringstillstånd hos gamla som bör utredas 
presenteras i vidstående faktaruta.

En vanlig myt är att om en patient från ett 
äldreboende blir akut förvirrad så är det bäst 
att skicka tillbaka henne till äldreboendet. 

Vanliga orsaker till deliri- 
um/akut förvirringstill-
stånd hos patient som 
kommer in på akuten som 
omedelbart bör utredas:

• Skalltrauma (subdural-
hematom)

• Hypoxi, Anemi
• Fraktur
• Urinretention
• Stroke
• Hjärtinfarkt
• Lungemboli
• Intoxikationer (vanligast 

läkemedel)
• Akut buk
• Infektioner (meningit, 

sepsis, pneumoni etc)
• Endokrina akuta till-

stånd (hypoglykemi, 
binjuresvikt etc)

• Elektrolytrubbningar
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Delirium kan ge hemska upplevelser och livsfarliga komplikationer. 
Illustration: Maria Norlén.

FAKTARUTA
• Saturation 90% (95%)
• Hb   100 g/l (Högriskpatienter  

   110 g/l)
• Blodtryck  25% bltrfall, ej under 
   90 mmHg
• Temperatur ej över 37,5
• Undvik hyper- och hypovolemi
• Normalt blodsocker 
• Hypercortisolism
  Premedicinering? God omvårdnad?
  Psykologisk förberedelse?
• ”Undvik” inflammation/Behandla infektioner
• Preoperativ munvård minskar pneumonirisk

Vanliga orsaker till delirium/akutförvirrings- 
tillstånd hos gamla sköra patienter på 
ortopedavdelning.

• Över- och understimulering (Sensory 
overload and sensory deprivation)

• Läkemedelsbiverkningar
• Infektioner (Urinvägsinfektioner, pneu-

moni)
• Feber
• Hypoxi
• Förstoppning
• Smärta (ledvärk, tandvärk etc.)
• Urinretention
• Sömnapnésyndrom
• Hjärtinfarkt
• Lungembolism
• Intorkning/hypovolemi
• Närings- och energibrist (hypoglykemi, 

etc.)
• Stroke
• Subduralhematom
• Epilepsi
• Depression
• Ångestsyndrom
• Anemi (blödningar etc.)
• Fraktur
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Tyvärr är den medicinska kompetensen på 
äldreboenden i Sverige oftast undermålig. 
Man saknar ofta kompetens att vårda nyoper-
erade patienter och man har än mindre 
förutsättningar till att utreda och behandla 
akuta förvirringstillstånd. Om man inte utreder 
och behandlar den akut förvirrade patienten 
på ortopedavdelningen bör patienten snarast 
överflyttas till en geriatrisk avdelning. Alltför 
korta vårdtider på sjukhus efter en höftfraktur 
innebär en kraftig överdödlighet den första  
månaden efter utskrivning. För varje dag 
kortare vårdtid dog 16% fler under första 
månaden efter utskrivning och risken var störst 
om man skrevs ut tidigt efter operationen till 
ett korttids-boende eller ett äldreboende.4 

Att kombinera kort vårdtid med ett geriatriskt 
hemrehabiliteringsprogram även för de som 
skrivs ut till äldreboenden kan möjligen mins-
ta risken för onödiga dödsfall.5 Men det bästa 
både för patienterna och sjukvårdsekonomin 
är patienter med höftfrakturer vårdas på spe-
ciella ortogeriatriska enheter.2, 3



Omvårdnad vid 
geriatrisk traumatologi
Omvårdnad av geriatriska trauma- 
patienter är krävande: förutom 
skadorna har de gamla patienterna 
oftast också multimorbiditet och 
polyfarmaci. Dessutom är redan mån-
ga kognitivt reducerade och på det 
kan komma akuta förvirringstillstånd, 
som ställer mycket höga krav på över-
vakning och omhändertagande. 

En förvirrad patient kan kanske inte följa 
strikta ordinationer och det kan spo-
liera även de mest eleganta osteosyn-
teser. Svårigheterna i bedömningarna 

ökar också eftersom många äldre reagerar på 
stress, smärta och komplikationer som exem-
pelvis infektioner på ett ospecifikt sätt, inte säl-
lan med ytterligare förvirring. Om man inte har 
denna kunskap, kan försök att behandla oron 
och ångesten med mer psykofarmaka i sin tur 
förvärra tillståndet. Det är också karakteristiskt 
att mentalstatus fluktuerar, vilket inte underlät-
tar omhändertagandet. 

Mentalstatus måste bedömas, och man måste 
förklara för patienten varför man gör det: för 
att säkerställa att hon kan förstå ordinationer. 
Kommunikation sker på mottagarens villkor. 
 
Vid det normala fysiologiska åldrandet minskar 
funktionen i flera organfunktioner, inte bara 
bentätheten utan även hjärta, hjärna, njurar 
mm. Det gör sammantaget att det kan vara 
svårt att analysera vilka problem patienten har.

Vidare kan en behandling som sätts in få all-
varliga komplikationer eftersom metabolismen 
förändras i den åldrande kroppen vilket gör 
att det finns ökad risk för biverkningar om t ex 
ett olämpligt läkemedel sätts in. Därför är det 
nödvändigt att utvärdera varje behandling som 
sätts in. 
 
Ofta utgör de äldre 70—80% av de patienterna 
på traumaavdelningar. Därför är det nödvän-
digt med specialkompetens. Detta innebär att 
du som vårdar måste ha specifik kunskap om 
gerontologi (läran om det friska åldrandet) och 
geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar).1 
Inte sällan är själva skadan ett av de mindre av 
patientens alla problem.

Professionell vård och omsorg ska känneteck-
nas av ett personcentrerat förhållningssätt. 
Varje person ska erhålla god, jämlik och säker 
vård. Det innebär att varje person ska erhålla 
gott bemötande, vården ska bygga på delak-
tighet, personen ska kunna ha inflytande i sin 
egen vård och vården ska vara patientsäker. 
Vad innebär det då i praktiken? Ja, inte helt en-
kelt, då vården idag är slimmad och egentligen 
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inte har tid att lyssna på patienten och dennes 
syn. Det finns många ”fast-track” system som 
innebär att omhändertagande ska ske likt ett 
löpande band; snabbt in och snabbt ut.

Att vården dock ska vara patientsäker, det är vi 
nog alla överens om. I ett arbete att genomföra 
detta bör vi försöka arbeta för att förebygga 
komplikationer och där ska omvårdnaden av 
en geriatrisk patient vara holistisk och bygga 
på ett helhetstänk. Vidare bör vi inom vården 
arbeta i team för att tillsammans kunna arbeta 
patientsäkert. Geriatriska traumateam måste ha 
många olika kompetenser. 

När vi vårdar en äldre patient bör vi genomföra 
en systematisk standardiserad bedömning, en 
geriatric assessment där vi har ett problemori-
enterat snarare än diagnosorienterat perspektiv. 
Kommer patienten in med en fraktur bör vi åt-
gärda frakturen men också fundera kring orsaken 
till fallet för att förhindra att det händer igen.
 
Ett gott bemötande är alltid viktigt när vi tar 
hand om en patient, men framförallt för en 
äldre patient. Vi vill att patienten ska känna sig 
lugn, trygg och känna att hon blivit sedd och 
tagen på allvar. Se till att patienten kan se och 
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vi inom vården arbeta i team för att tillsammans kunna arbeta patientsäkert. Geriatriska 
traumateam måste ha många olika kompetenser.  

Hela huden måste inspekteras eftersom en äldre patient har ofta skör och uttorkad hud. Det 
naturliga åldrandet i sig minskar hudens elasticitet och kroppsvatten. Hudinspektionen är 
därför betydelsefull för att minimera trycksårs-risken (3). 

När vi vårdar en äldre patient bör vi genomföra en systematisk standardiserad bedömning, 
en geriatric assessment där vi har ett problemorienterat snarare diagnosorienterat 
perspektiv. Kommer patienten in med en fraktur bör vi åtgärda frakturen men också fundera 
kring orsaken till fallet för att förhindra att det händer igen. 

 

Kommenterad [BO4]: Nr 4 

Kommenterad [BO5]: Flytta detta stycke till efter nästa. 
Alltså stycket 
”När vi vårdar..” borde komma före… 

Kommenterad [AU6R5]: Håller med birgtta 

Kommenterad [BO7]: Nr 2 
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höra och att de har de hjälpmedel de behöver 
för att kommunicera.2 

 
Åldrandet i sig ger färre nervceller och mindre 
produktion av signalsubstanser vilket gör att 
hjärnan är mer känslig för påverkan och därig-
enom mer känslig för att utveckla akut förvir-
ringstillstånd (delirium, sidan 26-27). Biverkning-
arna vid smärtlindring måste minimeras.

Nutritionen är viktig för läkning. Här måste 
munhälsa och sväljfunktionen bedömas. Med 
åldern ökar behovet av god munvård, speciellt 
då patienten kanske har ett läkemedel som 
påverkar salivproduktionen.4

Många patienter har hög fallrisk – det är 
ju oftast därför de kom till ortopeden. Rent 
statistiskt så ökar höftfrakturrisken 5-10 gånger 
när man läggs in: Finns det risk för fler fall? Vad 
orsakade fallet? Felmedicinering? Icke optimalt 
behandlade sjukdomar?5

Har patienten andningsdepression? Ibland kan 
en äldre patient som ligger ned behöva hjälp 
med liter syrgas för att upprätthålla tillräcklig 
saturation vilket minskar risken för förvirring. 

Hela huden måste inspekteras eftersom en 
äldre patient har ofta skör och uttorkad hud. 
Det naturliga åldrandet i sig minskar hudens 
elasticitet och kroppsvatten. Hudinspektionen 
är därför betydelsefull för att minimera tryck- 
sårs-risken.3

Målet för frakturkirurgin är att patienten ska 
kunna mobiliseras direkt. Fysioterapeuten ans-
varar för den specifika och gärna högintensiva 
träningen,6 medan omvårdnadspersonalen 
sköter om vardagsmobiliseringen. Båda är lika 
viktiga, men för att patienten ska förstå och 
få in träningen som en naturlig del av deras 
tillvaro är det viktigt att de själva får utföra de 
aktiviteter som de klarar av. Det betyder att 
vårdpersonalen låter patienten själv utföra de 
delar de klarar av istället för att göra det åt 
dem. Inaktivitet och långvarigt sängläge är inte 
bara demineraliserande utan även demor-
aliserande.

Ge förutsättningar för en god och tillräckligt 
sömn. För äldre personer är det vanligt med 
sömnapné, minst 5 andningsuppehåll per tim-
mes sömn, vilket kan leda till stigande blodtryck  
och ökad urinproduktion under natten och 
morgontrötthet.7 Åtgärder som kan förbättra 
sömnen är mörkt och svalt i sovrummet och 
regelbundna kvällsrutiner. 

Inkomster ger utgifter och så även för krop-
pen. Därför är det viktigt att mage, tarm och 
urinblåsa fungerar.

I samband med en höftfraktur har patienten 
ofta väldigt ont. Smärtan i sig kan leda till stora 
konsekvenser där försenad mobilisering och 
återhämtning är några av dem. Nyckeln är en 
bra smärtlindringsstrategi före, under och efter 
operation. Att behandla smärta hos den äldre 
utan att öka risken för biverkningar är begrep-
pet ”start low, go slow” av största vikt, tillsam-
mans med kontinuerlig utvärdering!
.
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Vid det normala fysiologiska åldrandet minskar funktionen i flera organfunktioner, inte bara 
bentätheten utan även hjärta, hjärna, njurar mm. Det gör sammantaget att det kan vara 
svårt att analysera vilka problem patienten har. 

 Vidare kan en behandling som sätts in få allvarliga komplikationer eftersom 
metabolismen förändras i den åldrande kroppen vilket gör att det finns ökad risk för 
biverkningar om t ex ett olämpligt läkemedel sätts in. Därför är det nödvändigt att 
utvärdera varje behandling som sätts in.  

Kommenterad [AU1]: Skulle vilja betona de starkare 
 
Typ: absolut nödvändigt 
Ett måste.  
Eller 
Av yttersta vikt… 
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Ett gott bemötande är alltid viktigt när vi tar hand om en patient, men framförallt för en 
äldre patient. Vi vill att patienten ska känna sig lugn, trygg och känna att hon blivit sedd 
och tagen på allvar.  Se till att patienten kan se och höra och att de har de hjälpmedel de 
behöver för att kommunicera (2).  

 

Åldrandet i sig ger färre nervceller och mindre produktion av signalsubstanser vilket gör att 
hjärnan är mer känslig för påverkan och därigenom mer känslig för att utveckla akut 
förvirringstillstånd (delirium, sidan X). Biverkningarna vid smärtlindring måste minimeras, se 
sidan X  

Nutritionen är viktig för läkning. (SIDAN Z) Här måste munhälsa och sväljfunktionen 
bedömas. Med åldern ökar behovet av god munvård öka, speciellt då patienten kanske har 
ett läkemedel som påverkar salivproduktionen( 4). 

Många patienter har hög fallrisk—det är ju oftast därför de kom till ortopeden. Rent 
statistiskt så ökar höftfraktur-risken 5-10 gånger när man läggs in: Finns det risk för fler fall? 
Vad orsakade fallet? Felmedicinering? Icke optimalt behandlade sjukdomar? (5) 

Har patienten andningsdepression? Ibland kan en äldre patient som ligger ned behöva hjälp 
med liter syrgas för att upprätthålla tillräcklig saturation vilket minskar risken för förvirring.  

Målet för frakturkirurgin är att patienten ska kunna mobiliseras direkt (Sid €€). 
Fysioterapeuten ansvarar för den specifika och gärna högintensiv träningen (6), medan 
omvårdnadspersonalen sköter om vardagsmobiliseringen. Båda är lika viktiga, men för att 
patienten ska förstå och få in träningen som en naturlig del av deras tillvaro är det viktigt att 
de själva får utföra de aktiviteter som de klarar av. Det betyder att vårdpersonalen låter 
patienten själv utföra de delar de klarar av istället för att göra det åt dem. Inaktivitet och 
långvarigt sängläge är inte bara demineraliserande utan även demoraliserande. 

Kommenterad [BO8]: Nr 3 

Kommenterad [BO9]: Nr 5 

Kommenterad [BO10]: Nr 7 

Kommenterad [AU11]: Ta bort ordet. Redan skrivet i början 
på meningen. 

Kommenterad [BO12]: Nr 8 

Kommenterad [BO13]: Nr 6 

Kommenterad [AU14]: Kanske ”ansvarar” istället? 

SAMMANFATTNING 
• Geriatrisk omvårdnad 

innebär att ha specifik 
kunskap om såväl om-
vårdnad som gerontolo-
gi och geriatrik. 

• Ëtt gott bemötande är 
alltid viktig, men särskilt 
viktig vid vård av en 
äldre patient. 

• Mentalstatus bör alltid 
bedömas vid inläggning 
av en geriatrisk patient. 

• Ta alltid reda på orsaken 
till att ett symtom up-
pstått innan behandling 
sätts in. 

• Utvärdera alltid insatt 
behandling.

   Ortopediskt Magasin  4/2020  29

REFERENSER:

Samtliga referenser hittar  
du på startsidan på 
www.ortopedi.se



Tema: Geriatrisk traumatologi

30   Ortopediskt Magasin 4/2020

Då olyckan väl är framme och orsa-
kar en fraktur av ryggraden är ut-
gångspunkten för att bedöma typ av 
behandling, graden av instabilitet dvs 
om frakturen har eller kommer att 
orsaka neurologisk skada, bestående 
smärta eller deformitet. 

Hos den geriatriska patienten med 
comorbiditet med demens, finns 
risken för både över och underbe-
handling. Varje patient måste därför 

bedömas individuellt.

C2-FRAKTURER
Med ökande mängd gamla har antalet C2- 
frakturer i populationen mer än fördubblats 
på 20 år, och är nu den vanligaste frakturen 
i halsryggen hos patienter 80+, och den 
största gruppen 65+. Skademekanismen är 
oftast fall i samma plan. För patienter utan 
skyddsreflexer kan även fall i samma plan 
orsaka ett högenergetiskt trauma (Bild 1). 
Behandlingen av frakturer genom basen av 

Halsbrytande!
dens, typ 2, är kontroversiell. Sköra patien-
ter har ofta fått halskrage, men pseudar-
tros-risken är upp till 85%, men många 
får inga symtom. Naturligtvis kan en rörlig 
pseudarthros ge medulla-kompression, 
men den risken ansågs ringa. Nyare studier 
talar för en högre 30-dagars-mortalitet hos 
gruppen konservativt visavi kirurgiskt be-
handlade (22% mot 7%). Prospektiva stud-
ier har visat bättre livskvalitet och mindre 
problem från nacken i den opererade grup-
pen utan skillnader i komplikationer mellan 
grupperna. Patientens tillstånd, snarare än 
skadan är avgörande. För patienter över 
90 år innebär kirurgi inga fördelar. Gängse 
metod att operera är bakre instrumenterad 
fusion C1-C2 (Bild 2). Främre fixation eller 
halovest är kontraindicerade. Halskrage kan 
fungera på typ 2-frakturer om felställningen 
är <5mm, och utan neurologi. Kvarstående 
svåra smärtor kan vara operationsindikation. 
Frakturer i C2:s kotkropp, typ 3, har större 
frakturyta och läker bra med halskrage. 
C1-frakturer (tex Jefferson-frakturer) be-
handlas också med halskrage. För patien-
ter med demens kan en halskrage vara så 

SAMMANFATTNING:
• Densfrakturer är den 

vanligaste frakturtypen i 
halsryggen hos äldre. 

• Thorakolumbala kom-
pressions-frakturer med 
stor felställning ger ofta 
invaliditet.  

• Vertebroplastiker har en 
plats i behandlingen av 
kotkompressioner. 

• DISH frakturer skall 
bedömas som frakturer 
hos patienter med mb 
Bechtrew.

Ska försöka hitta en bra bild här
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Bild 1. Dement kvinna, ramlat på boende, C2-C3- 
luxation. Högenergitrauma trots fall i samma plan 
eftersom hon inte kunde parera fallet genom avvär-
jningsreflexer.

Bild 2. C1-C2-fusion med skruvar C2 via C1-C2-leden 
i Atlas massa lateralis. Hookar på C1-bågen och 
bentransplantat. Således både främre och bakre 
stabilisering.

Bild 3. Drygt 70-årig kvinna med Parkinson. ”Lågenergi”-trauma och en L1-fraktur. Frak-
turen ser beskedlig ut men engagerar hela kotan (A). Efter 1 månad har den komprime-
rats påtagligt och ger neurologisk påverkan (B) (Mb Kümmell).

Bild 4. Vertebroplastik av två ko-
tor. I genomlysning på operation 
eller röntgen förs nålar genom 
pediklarna och cement install-
eras. 

besvärlig att använda att man får fråga sig 
om den överhuvudtaget behövs eller om 
man ska operera. Frakturer nedom C1-C2 
hos gamla får bedömas utifrån skademe-
kanism, neurologisk påverkan och förväntad 
instabilitet. Som hjälp kan man använda sig 
av www.aospine.org

BRÖST-LÄNDRYGG
Kotkompressioner drabbar hälften kvinnorna 
och en fjärdedel av männen. De flesta söker 
ej akut, och av dem behöver få läggas in. 
70% är orsakade av ett känt trauma, oftast 
fall i samma plan. Den värsta smärtan stillar 
inom 3 månader, men efter ett år har många 
fortfarande betydande besvär. Prognosen 
är därför inte så bra som man vanligen tror. 
Just kotkompressioner svarar bra på osteo-
poporosmedicinering. 

Frakturer engagerande hela kotan (crush) 
har sämre prognos än kilformade (wedge) 
eller timglasformade (biconcave). Krossfrak-
turer förbättras inte eller lite och har ofta 
kvarstående problem. En relativt lite kom-
primerad fraktur kan inom några veckor/

månader komprimeras mycket till följd av 
avaskulär nekros (Kümmells sjukdom), speciellt 
vid grav osteoporos, missbruk/undernäring och 
långvarig kortisonbehandling (Bild 3).

Kring sekelskiftet var vertebroplastiker (ce-
mentinstallation) populära (Bild 4). Tekniken 
kom i vanrykte, efter tvenne randomiserade, 
sham-kontrollerade studier 2009. Sedan dess 
har ytterligare 11 (sic!) RCT kommit där några 
visar på en indikation för akuta frakturer. MRT 
kan skärpa diagnostiken för att utvärdera ål-
dern på frakturerna. Vertebroplastiker är enkla 
att genomföra och kan göras i lokalbedövning. 
Komplikationerna är få. Cementläckage in 
i spinalkanalen eller såsom lungembolier 
förekommer. Kyfoplastik är en teknik då man 
introducerar en ballong i kotan och sprutar ce-
ment i den minskar riskerna för läckage men 
kräver narkos och är mycket dyrare. 

Men frakturerna kan också ge spinal stenos/
pares (Bild 5), då mer omfattande kirurgi kan 
krävas med dekompression och stabilisering. 
Cementförstärkta pedikelskruvar, ihåliga och 
perforerade, kan behövas (Bild 6).



Håkan Jonsson
Överläkare, Ryggsektionen

Ortopediska kliniken
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bild 5. Samma patient som i bild 
3. Frakturen (A) komprimerar spi-
nalkanalen och ger neurologisk 
påverkan vilket föranleder bakre 
dekompression och stabilisering 
T11-L3 (B). Efter några veckor 
havererar övre fästpunkten (pil B) 
och en ny utvidgad instrumen-
tering till högt upp i torax görs 
med cementförstärkta skruvar. 
Undvikbart med vertebroplastik?

Bild 6. Cementförankrade skru- 
var. Ihåliga och perforerade 
skruvar.

Bild 7. Patient med DISH-fraktur genom kotkroppen. 
Observera osteofyterna efter främre längsgående 
ligamentet och att facettlederna inte är ankylotiska.
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DISH-FRAKTURER
Dish (diffuse idiopathic skeletal hyperosto-
sis) är en ankyloserande ryggsjukdom med 
snarlik problematik vid frakturer som vid 
Bechtrew; ankylos ökar frakturrisken, även 
efter ”lågenergi”-trauma och instabilitet 
pga långa hävarmar. Frakturen är svår att se 
på slätröntgen, utan diagnosen kräver CT/
MR. En patient med DISH/Bechterew med 
smärtor efter ryggtrauma, även trivialt, måste 
tas på allvar! Till skillnad från mb Bechterew 
med tunna skleroser över diskspatierna och 
degenererade disker, har DISH patienter sto-
ra osteofyter över diskspatierna och öppna 
facettleder. Osteofyterna gör dem starkare 
och frakturerna går oftast genom kotkrop-
pen (Bild 7). Frakturerna är instabila, och 
upp till 40% har neurologisk påverkan. De 
långa hävarmarna gör, som sagt, att han-
teringen av patienterna kan orsaka neuro- 
logisk påverkan, särskilt frakturer i halsryg-
graden. Icke diagnostiserade/behandlade 
frakturer kan ge neurologi om de dislocerar. 
Utgångspunkten för behandling är därför 
att stabilisera frakturerna kirurgiskt baki-
från med långa fusioner. Patienter har även 
behandlats konservativt t ex med korsett. 
Oftast har det varit patienter som varit för 
sköra för att opereras. Oberoende behan-
dling är 3-månadersmortaliteten ca 20% och 
komplikationsrisken hög (57%) där lung-
problem dominerar. 



Geriatriskt trauma
om att ramla i livets utförsbacke

Kanske vet du redan att det manliga världsrekordet i spjutkastning är 98,5 meter, 
men visste att det i åldersgruppen ”över 100 år” bara är 12,75 meter? Världsrekordet i spjutkastning 
minskar nästan linjärt med stigande ålder, med ungefär 1% per år, och det förhållandet är relevant 

också när det kommer till geriatriska traumapatienter. 

Bild 1. Världsrekord i spjutkast (höger). Manliga (blå staplar) respektive kvinnliga (orange staplar) rekord. Till 
höger visas hur MAC-värdet minskar med stigande ålder. Lägg märke till hur lutningen på kurvorna påmin-
ner om varandra. 

Geriatriskt trauma, om att ramla i livets utförsbacke 
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Kanske vet du redan att det manliga världsrekordet i spjutkastning är 98,5 meter, men visste att det i 
åldersgruppen ”över 100 år” bara är 12,75 meter? Världsrekordet i spjutkastning minskar nästan 
linjärt med stigande ålder, med ungefär 1% per år, och det förhållandet är relevant också när det 
kommer till geriatriska traumapatienter.  

Bild 1.  Världsrekord i spjutkastning (vänster) och MAC-värdet (höger). Manliga (blå staplar) 
respektive kvinnliga (orange staplar) rekord. Till höger visas hur MAC-värdet minskar med stigande 
ålder. Lägg märke till hur lutningen på kurvorna påminner om varandra.  

Anestesi och smärtlindring 

För anestesiologer är det välkänt att MAC-värdet, dvs den koncentration av narkosgas som behövs 
för att nå ett visst narkosdjup, minskar med stigande ålder, och motsvarande förändring ses för 
andra narkosmedel som propofol, för opioider och för benzodiazepiner (1). En viktig princip är att 
individanpassa alla läkemedelsdoser och sträva efter lägsta effektiva dos, och undvika antikolinerika 
som passerar blod-hjärn-barriären så som atropin och vid bradykardier eller behov av antikolinergika 
i första hand pröva med robinul. Benzodiazepiner bör pga lång duration och senare kognitiva 
bieffekter dosanpassas eller helst undvikas. Man måste dock samtidigt vara beredd på att andra 
läkemedel kan behöva dosjusteras uppåt, som exempelvis blodtryckshöjande läkemedel och insulin 
pga ålderseffekter på det autonoma nervsystemet.  
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För anestesiologer är det välkänt att 
MAC-värdet, dvs den koncentration 
av narkosgas som behövs för att nå 
ett visst narkosdjup, minskar med 

stigande ålder, och motsvarande förändring 
ses för andra narkosmedel som propofol, för 
opioider och för benzodiazepiner.1 En viktig 
princip är att individanpassa alla läkeme-
delsdoser och sträva efter lägsta effektiva 
dos, och undvika antikolinerika som passerar 
blod-hjärn-barriären så som atropin och vid 
bradykardier eller behov av antikolinergika 
i första hand pröva med robinul. Benzodi-
azepiner bör pga lång duration och senare 
kognitiva bieffekter dosanpassas eller helst 
undvikas. Man måste dock samtidigt vara 
beredd på att andra läkemedel kan behöva 
dosjusteras uppåt, som exempelvis blodtry-
ckshöjande läkemedel och insulin pga ålder-
seffekter på det autonoma nervsystemet. 

Nervsystemets kondition ger alltså en finger- 
visning av hur känslig patienten kommer 
att vara för de olika läkemedlen som kan bli 
aktuella under vårdtiden efter ett trauma. En 
tidig bedömning av den äldre trauma- 
patientens mentala status är också viktigt för 
att kunna värdera risken för delirium, som i 
sin tur visat sig vara tydligt associerat med 
sämre outcome.2. 

Normal kroppstemperatur bör alltid efter-
strävas, och aktiv värmning blir då särskilt 

viktig för äldre som kan ha lägre metabol 
aktivitet, och därigenom inte själva förmår 
värma upp sig om de blivit nedkylda. Använd 
värmemössa och värmetäcke. Shivering, dvs 
oavsiktliga muskelkontraktioner för att få upp 
kroppsvärmen konsumerar stora mängder 
syrgas, och kan leda till allvarlig hypoxi för en 
patient med små marginaler. 

Effektiv smärtlindring är en utmaning hos 
äldre, där vi balanserar mellan önskad effekt 
och biverkan. Man bör eftersträva att titrera 
fram minsta effektiva dos genom att ge min-
dre doser oftare, och på så sätt titrera fram 
effekt. Man bör undvika långverkande prepa-
rat på grund av risken för ackumulering. 
Grunden i smärtbehandlingen är därför 
paracetamol som har en gynnsam biverk- 
ningsprofil.

Opioider bör omsorgsfullt dosreduceras, för 
att minska risken för biverkningar som förvir-
ring, andningsdepression, förstoppning och 
balanssvårigheter, och långverkande bered-
ningar bör användas med försiktighet. NSAID 
kan visserligen användas för att minimera 
opioidanvändningen, men då behöver man i 
gengäld beakta risken för njurpåverkan, mag-
blödning och blodtryckshöjning. Patienter 
med njurpåverkan bör inte behandlas med 
NSAID. Clonidin, som ofta används i opioid-
sparande syfte, kan hos äldre leda till lågt 
blodtryck, vilket begränsar användbarheten. 

SAMMANFATTNING
Fragile – Handle with 
Care! Den som ramlar 
i livets utförsbacke har 
oftast mindre margina-
ler kvar, och måste tas 
om hand snabbt och av 
personer med hög kom-
petens. Skillnaden mellan 
en åldrad äldre och en 
vital äldre blir påtaglig. 
Effekten av de initiala 
åtgärderna kommer att 
ge en fingervisning om 
det kommer att gå att 
knuffa tillbaka den gamle 
upp på vägen igen, med 
målsättningen att de ska 
kunna återkomma till 
samma skick som innan 
traumat. 

Kom ihåg

• Tidigt aktiva åtgärder, 
fokus på cirkulation 
och syresättning 

• Volymssubstiution med 
Ringer Acetat eller 
albumin och eventuellt 
erytrocytkoncentrat 

• Funktionsnivån innan 
skadan? Skatta frailty 
och komorbiditeter. Var 
beredd på att det kan-
ske inte går vägen, och 
förstå att kunna backa 
ur om det visar sig att 
det inte går att vända 
förloppet. 

• Multimodal analgetika, 
gärna med regionala 
tekniker

• Dosanpassa alla läke-
medel, särskilt analgeti-
ka och sedativa

• Tidig och aktiv reha-
bilitering efter opera-
tionen

• Kontakt med geriatrisk 
expertis tidigt.
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I den så kallade multimodala smärtbehand 
lingen ingår även regionala tekniker som epi-
dural eller perifera nervblockader. De brukar 
rekommenderas som ett sätt att undvika höga 
doser opioider och NSAID. Rätt använt kan 
regionala tekniker vara mycket effektiva, men 
en viktig och ibland förbisedd risk med region-
ala tekniker är att de kan leda till falltrauma. 
Perifera nervblockader i nedre extremiteten, 
som femoralisblockad eller ischiadicusblockad 
är i det avseendet särskilt riskabla.

Preoperativ optimering
För att optimera outcome hos den geria-
triska traumapatienten är det viktigt att ett 
multidiciplinärt omhändertagande startar 
omedelbart.3 Hur kan man då identifiera 
vilka av de äldre patienterna som har förlorat 
mest av sina reserver, dvs vilka är skörast? 
Skörhet (Fraility) är ett tillstånd av accelere-
rat åldrande där kroppen gradvis förlorar 
förmågan att hantera psykiska, fysiska och 
sociala påfrestningar och kan graderas mha 
”Clinical Fraility Score (CFS)” som nu finns 
validerad på svenska. Man kan till viss del 
motverka och behandla skörhet med fysisk 
träning, nutrition och översyn av läkemedels-
behandling.4 

En skör patient som kommer till sjukhuset 
med en höftfraktur kan lämpligen smärtlin-
dras med ultraljudsledd femoralisblockad ut-
förd av akutläkare, anestesiolog eller ortoped 
redan på akutrummet. Normalt läggs mellan 
10-20 ml ropivacain 5-7,5mg/ml, vilket ger 
en effektiv smärtlindring upp till 14 timmar.5 
På vårdavdelningen får patienten mindre ont 
vid duschning, och på operationsavdelningen 
innebär blockaden att patienten känner 
mindre smärta i samband med överflyttning 
från säng till operationsbord. Blockaden 
kan sedan kompletteras på operation med 
antingen generell anestesi, spinalbedövning 
eller små bolusdoser ketanest/ketalar under 
ingreppet. Även om man väljer att lägga en 

spinal kan blockaden bidra till att spinal- 
dosen kan reduceras, och det räcker oftast 
med marcain 5 mg+sufenta 2,5-5ug.6 Min- 
skad dos bupivacain i spinalbedövningen 
innebär mindre risk för blodtrycksfall under 
operationen. 

Åldrande har påtagliga effekter på hjärtat 
och blodkärlen. Den gradvisa fibrotiseringen 
av hjärtmuskeln innebär ökad känslighet 
för förändringar i volymsstatus. blödningen 
vid skadan kan leda till relativ hypovolemi. 
Det åldrade hjärtats minskade förmåga att 
anpassa volymsfyllnad och frekvens gör att 
hjärtminutvolymen bara kan upprätthållas 
inom ett smalt intervall. 

Förmaksflimmer, som är vanligt i högre 
åldrar, kan bidra ytterligare till försämrad 
pumpförmåga, och innebär också en ökad 
blödningsrisk på grund av behandlingen 
med antikoagulantia. Betablockerare och 
blodtrycksbehandling minskar farmakolo-
giskt reserverna för kardiell kompensation vid 
hypovolemi vilket kan leda till allvarligt låga 
blodtrycksnivåer hos patienterna efter ett 
trauma. 

Traditionella vitalparametrar, som blod- 
tryck och puls, har visat sig vara opålitliga när 
det kommer till äldre, och man underskattar 
ofta avvikelsen om man utgår från samma 
referensramar som för yngre. Puls över 90 
och systoliskt blodtryck under 110 mmHg 
har lika dålig prognos som hos unga med 
puls >135 och SBT <90 mmHg.7 Istället har 
laktat på flera håll föreslagits som en bättre 
markör att följa under de kritiska delarna av 
vårdförloppet.8 

En säker tillgång till blodbanan är viktigt, 
och hos många äldre med skör ömtålig 
hud kan det vara svårt att garantera att inte 
kärlen spricker. Sytrådstunna blodkärl under 
papperstunn hud kan också vara svåra att 

Bild 2. Femoralisnervblockad 
och fascia iliacablockad siktar i 
princip mot att bedöva samma 

huvudstruktur, nämligen femor-
alisnerven (FN). Ultraljuds- 

tekniken gör att man ser var 
lokalanestetika deponeras, vilket 
minskar risken för överdosering, 

och samtidigt ökar lyckande-
frekvensen. 

 

Bild 2.  Femoralisnervblockad och fascia iliacablockad siktar i princip mot att bedöva samma 
huvudstruktur, nämligen femoralisnerven (FN). Ultraljudstekniken gör att man ser var lokalanestetika 
deponeras, vilket minskar risken för överdosering, och samtidigt ökar lyckandefrekvensen.  

Åldrande har påtagliga effekter på hjärtat och blodkärlen. Den gradvisa fibrotiseringen av 
hjärtmuskeln innebär ökad känslighet för förändringar i volymsstatus. blödningen vid skadan  kan 
leda till relativ hypovolemi. Det åldrade hjärtats minskade förmåga att anpassa volymsfyllnad och 
frekvens gör att hjärtminutvolymen bara kan upprätthållas inom ett smalt intervall.  

Förmaksflimmer, som är vanligt i högre åldrar, kan bidra ytterligare till försämrad pumpförmåga, och 
innebär också en ökad blödningsrisk på grund av behandlingen med antikoagulantia.  Betablockerare 
och blodtrycksbehandling minskar farmakologiskt  reserverna för  kardiell kompensation vid 
hypovolemi vilket kan leda till allvarligt låga blodtrycksnivåer hos patienterna efter ett trauma.  

Traditionella vitalparametrar, som blodtryck och puls, har visat sig vara opålitliga när det kommer till 
äldre, och man underskattar ofta avvikelsen om man utgår från samma referensramar som för yngre. 
Puls över 90 och systoliskt blodtryck under 110 mmHg har lika dålig prognos som hos unga med puls 
>135 och SBT <90 mmHg (7). Istället har laktat på flera håll föreslagits som en bättre markör att följa 
under de kritiska delarna av vårdförloppet (8).  

En säker tillgång till blodbanan är viktigt, och hos många äldre med skör ömtålig hud kan det vara 
svårt att garantera att inte kärlen spricker. Sytrådstunna blodkärl under papperstunn hud kan också 
vara svåra att sätta nål i, och det är viktigt att ha mer än en fungerande infart innan man inleder 
anestesin. Central infart bör därför övervägas tidigt hos äldre traumapatienter.  

Eftersom äldre hanterar hypovolemi dåligt, måste detta aktivt motverkas genom tidig vätsketillförsel, 
gärna som bolus och med upprepad monitorering av effekt. Denna behandling bör inledas utan 
dröjsmål redan på akuten. Tydlig ordination av målvärden för BT, Hb, pO2, diures och smärta 
underlättar för alla inblandade att identifiera om man är på väg åt rätt håll i behandlingen eller om 
ytterligare åtgärder behöver göras. Blodtrycket under hela vårdtiden, inte bara under själva 
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sätta nål i, och det är viktigt att ha mer än en 
fungerande infart innan man inleder aneste-
sin. Central infart bör därför övervägas tidigt 
hos äldre traumapatienter. 

Eftersom äldre hanterar hypovolemi dåligt, 
måste detta aktivt motverkas genom tidig 
vätsketillförsel, gärna som bolus och med 
upprepad monitorering av effekt. Denna 
behandling bör inledas utan dröjsmål redan 
på akuten. Tydlig ordination av målvärden 
för BT, Hb, pO2, diures och smärta under-
lättar för alla inblandade att identifiera om 
man är på väg åt rätt håll i behandlingen 
eller om ytterligare åtgärder behöver göras. 
Blodtrycket under hela vårdtiden, inte bara 
under själva operationen, är avgörande för 
att minska risken för postoperativa komp-
likationer och flera studier har visat att låga 
blodtryck under MAP<55 mmHg bör undvi-
kas9 och att även korta stunder med låga 
blodtryck leder till ökade komplikationer.10 
Målet med resusciteringen är att återställa 
syreleveransen till kroppens organ, och för 
att nå dit behövs en balanserad behandling 
med volym, vasopressor, inotropt stöd och 
syrebärande hemoglobinmolekyler.  

Vi rekommenderar MAP>70 mmHg som 
blodtrycksmål eller undvika reduktion av 
utgångstrycket med mer än 15-20% och 
0,5ml/kg som mål för urinproduktion. Om 
CVK används kan målet för CVP vara mellan 
8-12 mmHg och SvO2 på >70%. Hb bör vara 
över 80g/L (ytterligare högre om pågående 
blödning) och laktat bör övervägas som mått 
på ockult hypoperfusion.8 

Om de initiala åtgärderna inte lyckas bör 
man överväga att flytta patienten till en 
annan vårdnivå, exempelvis IMA eller IVA, för 
att där öka insatserna för att nå målen. 
Även andningen påverkas av åldrande. Bröst-
korgen blir stelare och lungans elasticitet 
sjunker. Sammantaget leder åldersföränd-
ringarna till minskad faktiskt reservvolym av 
syre och därmed ökad risk för hypoxi. An-
delen patienter med sömnapné ökar linjärt 
med åldern och dessa är riskpatienter. Äldre 
kan också ha nedsatt hostkraft på grund av 
muskelsvaghet och den ökade stelheten i 
thoraxväggen. Nedsatt känsel och sämre 
koordination av svalgets muskulatur ökar 
risken för mikroaspirationer såväl före som 
efter operationen, vilket avsevärt ökar risken 
för pneumoni hos äldre.11 Lungfunktionen är 
bättre i stående, varför tidig mobilisering är 
av värde.

Åldrade njurars försämrade förmåga att 
kompensera för vaskulär tonus gör dem 
särskilt känsliga för hypotension, hypovole-
mi och blödning. Hos äldre kompenseras 
njurgenomblödningen genom vasodilat-
erande prostacykliner, och av det skälet kan 
läkemedel som påverkar njurfiltrationen 
snabbt tippa njurfunktionen över kant-
en. Det gäller särskilt NSAID-preparat och 
ACE-hämmare. Trots att glomerulär filtration 
är allvarligt sänkt, kan kreatinin förefalla 
normalt, på grund av samtidigt minskad 
muskelmassa. En rekommendation kunde 

REFERENSER:

Samtliga referenser hittar  
du på startsidan på 
www.ortopedi.se

därför vara att om NSAID eller COX-iber 
används, så bör minsta möjliga dos användas 
under kortast möjliga tid och endast på pati-
enter med normaliserad volymsstatus och en 
normal njurfunktion innan skadetillfället.

I högre åldrar är det vanligt att patienter-
na står på trombocythämmande läkeme-
del som acetylsalicylsyra, clopidogrel och 
tikagrelor eller att de står på antikoagule-
rande läkemedel som warfarin, apixaban 
eller rivaroxaban. Det måste beaktas, och 
man kan inte alltid vänta ut effekten av 
läkemedlen. Blödningsrisken är visserligen 
ökad, men det måste ställas i relation till 
risken med att skjuta upp operationen till 
senare. Om man kan reversera dessa läke-
medel med faktorkoncentrat ex Ocplex eller 
specifika antidoter ex Praxbind bör detta 
göras. Vid reversering måste hänsyn dock tas 
till insättningsindikation för antiokagulantia. 
När det kommer till operation av höftfraktur 
har man kunnat visa att den perioperativa 
blödningen vid protesoperation för fraktur för-
visso ökar något, men inte så att det innebär 
att man bör vänta med kirurgi. För ingrepp 
med mindre kirurgisk blödningsrisk kan man 
genomföra kirurgin utan dröjsmål.12 Det är 
viktigt att komma ihåg att patienten blöder 
från frakturområdet, särskilt på extraarti-
kulära frakturer, och att operationen genom 
att fixera benfragmenten i sig kan reducera 
blödningen.

Alltför lång tid mellan fraktur och opera-
tion (>48h) har visat sig vara negativt. Dock 
har studier som undersökt väldigt snabb 
handläggning av höftfrakturer <6h har inte 
kunnat påvisa överlevnadsvinster.13 Ibland är 
det bättre att optimera patientens volym- 
status, smärtbehandling, syresättning och att 
när detta är åtgärdat operera i ett semia-
kut läge, dagtid med erfaren operatör. För 
att detta ska fungera behövs dock vilja från 
operationsplaneringshåll att lämna utrym-
me i operationsprogrammet för äldre med 
frakturer dagtid. Det förefaller inte vara något 
oöverstiglig logistiskt problem med moderna  
operationsplaneringsprogram..
na operationsplaeringsprogram
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Ä ldre reagerar annorlunda på trau-
ma, smärta, infektion och stress 
och komplikationer än yngre, ofta 
med oro, förvirring och andra 

ospecifika symtom. Dessutom har de små 
fysiologiska reserver, sämre läkningsbetin-
gelser och går lättare in i generell organsvikt 
än yngre. Den generella skörhet som även är 
associerad med ökad ålder spelar också en 
viktig roll i den äldre kroppens förmåga att 
hantera fysiologisk stress inducerad från trau-
ma. Mycket kraftiga skador som vid trafik- 
olyckor är ofta letala, inte minst för att de lätt 
kan missas initialt. Därför betonar de senaste 
traumalarmskriterierna från 2017 hög ålder 
som ett observandum. 

Dagens äldre var unga på the swinging 60´s 
med frigörelse, samhällsförändring, flow-
er power, Rolling Stones med mera, och 
de gamla takterna hänger ibland i. Därför 
numera ser man allt oftare äldre patienter 
med skador relaterat till fritid, sport och 
transport. 

Thorax- och 
bukskador

SAMMANFATTNING:
• Thorax- och bukskador 

är ett hot mot den gam-
la patienten.

• Geriatriska patienter 
undertriageras ofta.

• Kliniska tecken är inte 
alltid tydliga.

• Viktigt att behandla op-
timalt till att börja med 
för att senare vid behov 
trappa ner insatserna.

• Även om patienten 
initialt inte mår dåligt 
har den geriatriska 
patienten en stor risk för 
försämring.

• Marginalerna är sämre.

Hos äldre är extremitetsskador vanligast och tar mycket av uppmärksamheten, 
men thorax/bukskador är inte ovanliga och kan vara allvarliga. Missade eller 
felbehandlade thorax- och bukskador kan ge förödande konsekvenser med 
mortalitet, ofta senare i förloppet, som många gånger kan undvikas. 

Det sker en minskning av alla fysiologiska 
funktioner med åldern. Skörhet, frailty, upp- 
märksammas allt mer. Skörhet omfattar inte 
bara ett skört skelett (osteoporos) utan även 
påverkan med minskad muskelmassa och 
muskelsvaghet. Dessutom omfattar åldrandet 
en generell organpåverkan. För lungor och 
hjärta innebär åldrandet en lägre vitalkapaci- 
tet, skörare lungvävnad, hög frekvens av 
KOL, sämre muskulär kraft för andning och 
hosta samt inte minst ett skörare skelett 
med lättare tendens till revbensfrakturer. För 
trauma relaterat till buken leder åldrandet till 
en sämre skyddande bukmuskulatur, sämre 
kompensatoriska mekanismer och lägre tole- 
rans för blödning. Ofta har patienterna med-
iciner som påverkar koagulationsförmågan. 
Härtill kommer komorbiditet, ofta har pati-
enten 4-5 kvalificerade medicinska diagnoser 
och ofta ett tvåsiffrigt antal mediciner. 

Vid omhändertagandet betraktas thorax, 
buk och bäcken som en enhet, speciellt vid 
högenergitrauma. Men hos sköra patienter 

DT-undersökningar går ofta fort att genomföra när patienten väl ligger på plats på undersökningsbordet.
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Utvecklingen har gått framåt, bild på gammal UL- 
apparat.

Vänster: coiling av mjältartären vid mjältblödning. Angiokatetern följer ryggraden 
och letar sig ut till a lienalis. Bilden till höger visar coils som täpper till a lienalis.  
Den andra sladden i övre delen av bilden är en EKG-elektrod.

kan också tillsynes triviala skador i vardagen, 
såsom fall, ge allvarliga konsekvenser.

Klinisk diagnostik
Den kliniska diagnostiken är en förutsättning 
för ett bra omhändertagande av traumapa-
tienter. I ATLS-konceptet ska man identifiera 
patientens eventuellt sviktande vitalfunktion-
er, andning, cirkulation och medvetandegrad 
redan under primary survey. Patienter som 
pratar utan ansträngning och har en tyd-
ligt palpabel radialispuls har inte sviktande 
vitalfunktioner grovt sett. En påverkad pa-
tient kan ha stridor, ökad andningsfrekvens, 
takykardi, sjunkande blodtryck, försämrad 
kapillär återfyllnad centralt, oro eller sjunk-
ande medvetandegrad. Det är viktigt att 
under resusciteringen under trauma-om-
händertagandet reevaluera det kliniska 
svaret på behandling. Man har här även god 
hjälp av pulsoxymeter och upprepade blod-
gasbedömningar.

Bild-diagnostik
Dagens ultraljuds-apparater finns nu i fick-
format och är omistliga på akuten: FAST 
(Focused Assessed Sonography in Trauma) 
kan påvisa hjärttamponad, fri vätska i 
bukhålan och pneumothorax. Här skiljer sig 
inte bedömningen mellan yngre och äldre 
patienter. FAST kan påvisa (rule in) men ej 
utesluta (rule out).

Trauma-DT
Spara inte på strålarna! – är nu golden stan-
dard vid trauma, går snabbt att göra, genom-
förs med intravenös kontrast och bilder i olika 
faser. DT påvisar samtliga viktiga thorax- och 
bukskador. Man kan påvisa, respektive uteslu-
ta, pågående blödning och i sen fas även 
se njurarnas funktion och påvisa eventuella 
skador. 

En grundregel inom traumatologin är att 
tidigt göra en noggrann undersökning såvida 
patienten inte är cirkulatoriskt instabil och 
omgående behöver opereras. Även om pati-
enten har en kreatinin-stegring bör DT göras 
med intravenös kontrast för att inte missa 
skador och pågående blödning. Sammanfall-
en vena cava indicerar hypovolemi.  

Angiografi
Trauma-DT påvisar pågående blödning vilket 

kan vara en indikation för att gå vidare med 
terapeutisk angiografi och embolisering 
speciellt vid mjält-, lever-, och bäckenskador. 
Moderna trauma- och operationsenheter har 
med hybridsalar för DT, angio, embolisering 
och kirurgi.

Revbensfrakturer
Äldre patienter med osteoporos får revbens-
frakturer även vid lindrigare trauma. Multipla 
frakturer ger ofta problem; enstaka frakturer 
mer sällan. Smärtstilla för att optimera and-
ningen – en balansgång mellan smärtstillning 
och opioidernas andningsdepression. 

Multipla revbensfrakturer bak- och framtill 
kan ge en instabil bröstkorg, flailed chest. 
Blockader är ofta bra, interkostalt eller epi-
duralt. I vissa fall krävs istället andningsstöd 
såsom NIV (Non Invasive Ventilation) eller 
respirator. Lungkontusioner ger stora risker för 
försämring inom några dygn. Det är viktigt att 
optimera smärtlindring för att optimera venti-
lation och mobilisering hos den äldre patient 
för att på så vis minska risken för påföljder 
såsom pneumoni och lungemboli.

Pneumothorax misstänks vid nedsatt andn-
ingsljud och konfirmeras med lungröntgen 
eller DT. Drän kan läggas med enbart klinisk 
misstanke under det primära omhänderta-
gandet. 

Ventilpneumothorax med övertryck i pleura 
ger svår lufthunger, stor risk för cirkulations- 
kollaps och kräver omedelbart dränage. Trau-
matisk pneumothorax behöver ofta dränbe-
handling under några dagar.

Hemothorax, ses vid trubbigt eller vasst 
våld mot thorax. Ofta är det associerat med 
revbensfrakturer. Dränbehandling är alltid 
den första åtgärden, men stora blödningar 
kan kräva thorakotomi. En komplikation om 
blodet inte evakueras är kroniskt nedsatt 
andningsfunktion samt infektion och empy-
emutveckling.

Hjärttamponad ses oftast vid penetrerande 
skada och diagnosticeras med FAST. Men det 
kan komma som ett överraskande fynd vid 
DT om patienten varit cirkulatoriskt någor-
lunda stabil för att kunna genomföra den. 
Tamponaden måste opereras.



Multipla revbensfrakturer höger sida. Här är det 
många frakturer, men även ett mindre antal frak-
turer kan vara allvarligt med minskade respiratorisk 
kapacitet bland annat på grund av smärta. Ett 
observandum är att en ventilatorisk försämring kan 
inträffa senare i förloppet. Ibland är revbensfrakturer 
associerade med lungkontusion.

Ventilpneumo-
thorax, notera att 
mediastinum är 
vänsterförskju- 
ten. Patienten är 
nu illa ute, borde 
ha fått ett drän 
på akuten istället 
för röntgenre-
miss. Här borde 
man ha uppfattat 
kliniska tecken 
som andning-
spåverkan, 
nedsatt andn-
ingsljud höger 
sida, hypersonor 
perkussionston 
och halsvensstas.

Pneumothorax. Ingen tvekan om att den finns på 
höger sida. Äldre har oftare skörare lungvävnad och 
får dessutom lättare komplikationer vid pneumo- 
thorax såsom atelektaser och infektion.

Stor hemothorax pga revbens-
frakturer med  blödande inter-
kostalkärl. I detta fallet gjordes 
emboliseringsförsök, men pati-
enten behövde till slut opereras. 

Intimaskada på aorta behandlades med ett livräd-
dande stent. Det blev ett litet ärr bara i ljumsken.

Aortaskada ses vid högenergitrauma. Pati-
enter med partiella rupturer kan hinna till 
akuten men risken för totalruptur ökar för 
varje timme som förlöper.

Diafragmaskada är ibland svårdiagnosticer-
at. Om bukorgan ses ovan diafragma är det 
inga större problem med diagnostiken. Små 
diafragmaskador däremot kan lätt missas 
och leda till herniering av bukorgan upp i 
thorax. Dessa kan diagnosticeras först flera år 
senare. Av denna anledning är det viktigt att 
överväga en diagnostisk laparoskopi innan 
utskrivning för patienter med penetrerande 
skada med stickkanal i nära anslutning till 
diafragma. 

Leverskador är inte ovanliga vid trubbigt 
våld. Konservativ behandling räcker ofta 
framför allt då blödningen oftast är venös 
och ligger subkapsulärt. Pågående artär-
blödningar är mer sällsynta men kan kräva 
angiografisk embolisering. Vid stora skador 
med profus venblödning ut i fri bukhåla med 
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Både vid penetrerande och trubbigt trauma måste man räkna med att skador finns både 
i thorax och buk. Till vänster en patient med knivstick mot thorax, med både thorax och 
bukskada. Till höger patient inblandad i trafikolycka med kombinerad buk-(leverlacera-
tion) och thoraxskada (hemothorax).

Stort högersidigt diafragmabråck 
efter trafikolycka 20 år tidigare. 
Patienten sökte på grund av 
andningsbesvär vilket ju var 
förståeligt.

Njurlaceration vilken behandla-
des konservativt.

Mjältskada som kunde behandlas helt konservativt.Leverlaceration som kunde behandlas helt konser-
vativt.

resulterande cirkulatorisk chock är damage 
control laparotomi med packning numera 
en etablerad metod. 

Mjälten skadas lätt vid buktrauma. Konserva-
tiv behandling räcker oftast, men emboliser-
ing vid uttalade skador krävs ibland. Multipla 
bukskador leder ofta till laparotomi med 
splenektomi. Vid cirkulatorisk instabilitet och 
blödande mjältskada är laparotomi med 
splenektomi att föredra framför embolisering 
hos den äldre patienten. Efter splenektomi 
följer vaccinationer mot pneumokocker och 
hemofilus influensa. Eftersom den äldre pa-
tienten tolererar blödning sämre är ett tidigt 
beslut om åtgärd viktigt.

Äldre patienter tolererar blödning sämre 
med överhängande risk för kardiell belast-
ning, svikt och infarkt. Kliniska tecken är inte 
alltid tydliga och kan ibland maskeras av 
kardiovaskulära mediciner såsom beta-block-
ad vilket hämmar stressvaret. Kompensa-
toriska mekanismer och förmåga att svara 
med takykardi är sämre vid högre ålder. Vid 
massiv blödning ges blodprodukter och koa- 
gulationen optimeras tidigt, samtidigt som 
blödningsorsaken åtgärdas på operations-
salen. Lågt blodtryck vid ankomst till sjukhus 
ökar betydligt posttraumatisk mortalitet 
speciellt hos äldre.

Tarmskador uppkommer antingen vid pen-
etrerande skada eller vid högenergiskada. 
En mesenteriell skada behöver inte direkt ge 
tarmischemi, utan symtom utvecklas inom 
loppet av några dygn. Peritonitutveckling 
kan vara svårt att bedöma kliniskt på äldre 
patient, ofta fördröjd diagnostik och behan-
dling. Mesenteriell skada ses ofta vid hög- 
energitrauma. DT påvisar, men utesluter ej 
tarmskada, varför man måste följa det klinis-
ka förloppet med upprepade bedömningar. 
Missade tarmskador med fördröjd operation 
ökar morbiditeten och mortaliteten speciellt 
hos den äldre patienten. En stor risk finns för 
ett stort inflammatorisk svar, infektions- 
komplikationer, och tillstötande generell 
organsvikt. 

Urinvägsskador diagnosticeras på trauma- 
DT. Njurskador kan i de allra flesta fallen 
behandlas konservativt. Uretär- och och in-
traperitoneal blåsskada behöver åtgärdas. 

Svårare bäckenfrakturer är ofta associerade 
med retroperitoneal blödning. Pågående 
blödningar kan emboliseras. Men ofta är 
blödningen venös. Då kan, som vid lever-
skador, packning vara livräddande.



Många frågor kvarstår, fler studier med 
subgruppsanalyser behövs. Gruppen 
med höftfrakturerer är stor och abso-
lut inte homogen.

Väntetid till kirurgi används som ett 
kvalitetsmått och har redovisats 
i Vården i siffror (VIS), ibland har 
”kvalitetsmåttet” varit kopplat till 

ekonomisk ersättning. Detta har haft effekt och 
inneburit ett ”lyft” för de sköra, äldre patienter-
na då 90% av alla patienter med höftfraktur 
i Sverige opereras inom 48 timmar (bild 1), 
internationellt sett en mycket bra siffra. 

I en nyligen genomförd kohortstudie, gjord 
i vår svenska kontext (med korta väntetider 
generellt), visade sig 24-timmarsgränsen inte 
ha samband med dödligheten inom de fyra 
första månaderna för de friskaste patienterna 
(ASA I+II, bild 2), däremot för de sjukaste, ASA 
III+IV.1

Kanske är det så att vi framtiden kan differen-

tiera riktlinjerna för rekommenderad maximal 
väntetid innan kirurgi, då gruppen med höft-
fraktur inte är homogen och samband med 
utfallet död sannolikt bara gäller de sjukare, i 
alla fall i vår svenska kontext. Differentierade 
riktlinjer, om möjligt, är angeläget då vi vet att 
andra traumapatienter med mycket smärta 
och ibland hög ålder får stå tillbaka för patien-
terna med höftfraktur oavsett deras ålder och 
ASA-grad. 

24-timmarsgränsen diskuteras mycket, frågan 
är komplex vilket kan förklaras av ibland vä-
sensskilda kontexter i olika studier och att stark 
evidens helt enkelt saknas. I diskussionen och 
bedömningen av tillgänglig bevisgrad bör för- 
utom ökad dödlighet, andra viktiga utfallsmått 
ingå exempelvis komplikationer och bibehål-
len funktion dessa har i tidigare studier visat 
sig vara kopplade till väntetiden.

De odislocerade cervikala höftfrakturerna,  
ett problem?
De odislocerade höftfrakturerna opereras 
fortfarande på de flesta kliniker i Sverige med 

Vad vi vet, och inte vet, 
gällande höftfrakturerna

SAMMANFATTNING:
• En studie av vår svenska 

kontext med korta VT till 
operation indikerar att vi 
kanske kan differentiera 
riktlinjerna framöver. 
Dock behövs studier av 
väntetidens betydelse för 
komplikationer och funk-
tion efter höftfraktur. 

• Vad styr vårt val av kirur- 
gisk metod? Evidens, 
riktlinjer eller tycke och 
smak? 

• För få höftfrakturpatienter 
får sekundärprevention 
för att förebygga ytterlig-
are fragilitetsfraktur.

Bild 1. I Sverige opereras 90% av alla med höftfraktur inom 48 timmar (data från 2013-2019, RIKSHÖFT).
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Bild 2. Ingen ökad mortalitet för patienter med höftfraktur/ASAI+II vars VT > 24 timmar 
men en något ökad risk för ASA III+IV speciellt för kvinnorna (ACTA Orthop, Greve et al 
2020). 

osteosyntes, endast 9% opereras med halv- 
eller totalplastik. Det finns för närvarande 
inget evidens för ändrade behandlingsrikt- 
linjer med en övergång till höftplastik. Risken 
för reoperation efter en osteosyntes av en 
odislocerad fraktur ligger runt 5-14% i de 
internationella studier som finns. D.v.s. de  
allra flesta frakturer läker. Hur går det sen? 
I en mindre norsk randomiserad studie där 
man jämförde osteosyntes med höftleds- 
plastik fanns inga väsentliga skillnader i 
funktion eller smärta vid uppföljningen. Då 
en höftledsplastik innebär större kirurgi, en 
längre vårdtid och i vissa studier även högre 
mortalitet får man nog anse att det behövs 
fler studier med övertygande bättre funktio-
nella resultat för att motivera en ändring från 
förskruvning till plastik.

De dislocerade cervikala höftfrakturerna. 
Fortfarande ett debattämne – cementerad 
teknik men THA eller HA?
THA är behäftad med fler luxationer än HA 
vilket är en besvärlig komplikation. Reope- 
rationer är svårstuderat då indikationen för 
ett ytterligare  ingrepp påverkas av vem 
protesen sitter i samt det primära ingreppet, 
där en HA är lättare att revidera. Även i det 
primära valet av kirurgisk metod finns en risk 
för ”selection bias” – typen av protes vi väljer 
styrs av vilken patient vi har framför oss, ett 
problem vid tolkning av fynden i de icke ran-
domiserade studier som finns. Funktionen 
verkar inte skilja sig nämnvärt åt men sanno-
likt blir den något bättre efter THA. 

Pertrochantära frakturer. Märgspik eller platt- 
osteosyntes?
Intressant nog opererades cirka hälften 
av de stabila pertrochantära frakturerna i 
Sverige 2019 med märgspik och den andra 
hälften med plattosteosyntes (SHS), (bild 3). 
Märgspiken vid subtrochantära frakturer 
kom som en befrielse för alla ortopeder – en 
stabil osteosyntes och man kunde ta av sig 
frakturhandskarna och slippa hjälpcercla-
gen! Märgspiken blev därför ett ofta givet val 
vid denna frakturtyp men började också att 
användes på de pertrochantära frakturerna, 
utan vetenskaplig evidens.2

I senare studier har man funnit att IMN möjli- 
gen ger en bättre funktion än SHS och då på 
vissa subgrupper men för övrigt finns inga 
stora skillnader mellan de båda fixations- 
metoderna.

Valet av kirurgisk metod vid en tvåframents- 
fraktur präglas sannolikt idag mest av orto- 
pedens preferens och lokal tradition, som 
bild 3 visar. 

Trots en bra kirurgi en påtaglig funktions- 
nedsättning efter höftfrakturen!
Trots våra säkra överväganden, goda resurs-
er och bra teknik går det långt ifrån bra för 
alla. Fortfarande förlorar 10% av patienterna 
med höftfraktur sin gångförmåga och cirka 
15-20% kan inte längre bo kvar i eget hem. 
Det dåliga funktionella resultatet är sannolikt 
inte orsakat av ett felaktigt protes- eller osteo- 
syntesval, utan en icke optimal eftervård/re-
habilitering. Vi ortopeder borde engagera oss 

 

 

 

 

 
Bild 3. Val av osteosyntes vid pertrochantär stabil fraktur i Sverige 2019 (RIKSHÖFT 2019).



Bild 4. Övervikt skyddar vid höftfraktur och undervikt är kopplat till en lägre överlevnad (Modig et al 2019).
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i eftervård och rehabilitering, ett tämligen 
eftersatt område. Det vi vet är att det finns en 
rehabiliteringspotential för alla grupper, även 
de med kognitiv svikt.

Sekundär frakturprofylax efter höftfraktur
Efter en höftfraktur skall ställningstagande till 
sekundär frakturprofylax alltid tas, detta för att 
undvika ytterligare fragilitetsfrakturer. Läke-
medelsverket har precis kommit ut med nya 
behandlingsriktlinjer (2020)..3 Höftfrakturen i 
sig är en indikation för insättande av behan-
dling om inga kontraindikationer föreligger! 
Endast en minoritet (<20%) av våra höftfraktur-
patienter får dock osteoporosbehandling efter 
sin höftfraktur4 vilket är olyckligt och inte enligt 
rekommendation.

Muskler och gärna lite övervikt!
Traumat/fastan/kirurgin och immobilisering 
efter en höftfraktur leder till en katabolism. 
Man bör tänka näring, kort fasta och snabb 
mobilisering vid en höftfraktur. Undervikt är 
associerat med ökad dödlighet efter höftfrak-
tur och en obesitas har en skyddande effekt, 
vilket visats i en stor svensk studie.5 Obesitas 
paradox är ett tillstånd som tidigare konstat-
erats hos cancersjuka och KOL-patienter, det 
innebär att om man väl har överlevt med sin 
obesitas (utan hjärt-kärlkatastrofer) så har 
övervikten en skyddande effekt (bild 4).  

I frakturpreventionen ingår fysisk träning, för 
bättre balans, muskelstyrka och färre fall. Det 
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finns nu stark evidens för att man i hög ålder 
inte bara kan bibehålla sin skelettmuskulatur 
utan man kan också bygga muskler. 

”It ain´t about how hard you are hit. It´s 
about how hard you can be hit and still 
move forward” 
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Immobilisering av äldre patienter 
kan vara förödande och vi måste 
därför skapa förutsättningar för tidig 
mobilisering. Kirurgi innebär dock 
stora risker för sköra patienter och 
kräver speciella metoder.

BÄCKEN
Frakturer i bäckenringen hos äldre patienter 
sker ofta vid ett fall i samma plan – lågenergi- 
trauma. Dock, eftersom patienten inte 
kan ta mot sig blir det ofta en betydande 
kinetisk energi (massan gånger hastigheten 
i kvadrat). Den vanligaste frakturen är en 
lateral kompressionsskada som består av ra-
musfrakturer och sakrumfraktur. Den bakre 
frakturen syns inte alltid på slätröntgen, 
men är inte sällan den som ger mest smär-
ta. Patienterna bör uppmanas att belasta 
så gott det går, och restriktioner av typen 
”markeringsbelastning i 6 veckor” leder i 
praktiken ofta till en total immobilisering, 
med bestående funktionsnedsättning. I 
framtiden kommer vi sannolikt att vara mer 
aktiva med kirurgisk behandling av dessa 
patienter, men idag saknar vi bra kirurgiska 
metoder.

ACETABULUM
Acetabularfrakturer är ovanligare än bäck-
enringsskador, men kan uppstå av ett ringa 
trauma hos äldre patienter. Oftast engag-
eras den främre pelaren, med komminut 
ledyta och en central subluxation av caput 
(Figur 1a). Vid felställning är kirurgi ofta 
indicerad för att kunna mobilisera patient-
en. Komminuta ledfrakturer i skört ben gör 
att enbart osteosyntes är vanskligt. En THR 
som tillåter direkt belastning är då ofta det 
bästa alternativet. Vid en idag etablerad 
metod förankras cupen i stabilt ben med 
en förstärkningsring som skruvas fast i en 
del av bäckenet som hel.1 Ofta kan man få 
en bra fixation med skruvar kraniellt och 
dorsalt. Under ringen packas ben från caput 
för att öka stabiliteten. Därefter cementeras 
en vanlig cup i ringen (Figur 1b). Operation 
utförs med fördel med patienten i sidoläge 
via ett antero-lateralt snitt för att minimera 
luxationsrisken. Om frakturen engagerar 
båda pelarna måste först minst en pelare 
stabiliseras med platta, för att därefter kun-
na fästa förstärkningsringen (Figur 2a+b).

Nedre extremiteten 
– hur undvika immobilisering?

DISTALA FEMUR
Distala femurfrakturer kan ge samma cirkula-
toriska belastning som diafysfrakturer, och bör 
därför ges mycket hög prioritet. Plattfixation är 
vanligt i Sverige och en bra metod för extra- 
artikulära eller endast partiellt intraartikulära 
frakturer.2 Operationen utförs med fördel på 
sträckbord med 2-plansgenomlysning.

Vid komplexa intraartikulära distala femur-
frakturer görs operationen lämpligen i rygg- 
läge via ett antero-lateralt snitt. Att tänka på 
vid plattfixation är att sedvanlig teknik med 
kompressionsskruv (lagskruv) sällan funger-
ar i osteoporotiskt ben. Även om det är en 
enkel 2-fragmentsfraktur bör man använda 
samma teknik som för komplexa fler-frag-
mentsfrakturer. Plattan ska ha en lång arbet-
slängd, såväl över frakturen som över distala 
och proximala fixationerna (Figur 3a+b). Vid 
mycket skört ben kan det ibland vara indi-
cerat med vinkelstabila skruvar även i den 
proximala diafysära fixationen. Retrograd 
märgspik är ett alternativ som är mekaniskt 
gynnsamt då det ger en ”load-sharing”- istället 
för en ”load-bearing”-fixation. Operationen 
kan dessutom ofta utföras perkutant. Kom-
plettering med styrskruvar/pollarskruvar ökar 
stabiliteten distalt (Figur 4a+b). Oavsett kiru-
rgisk metod bör man låta dessa patienter 
belasta fullt, som vid en höftfraktur.

UNDERBEN
Underbensfrakturer läker långsamt. Icke-kiru-
rgisk behandling innebär ofta 6 veckor 
helbensgips + 6 veckor underbensgips, inte 
sällan med endast partiell belastning. Detta 
kan dock vara omöjligt för gamla multisjuka, 
och resulterar i trycksår, stora problem med 
kontaminerade gips samt inaktivitet. Man 
bör därför starkt överväga en märgspikning – 
”omvårdnadsmärgspikning”, så att patienten 
kan mobiliseras.

FOTLED
Äldre kan ådra sig komplexa luxationsfrak-
turer i fotleden även utan högenergitrauma. 
Återigen, innebär detta en avvägning mellan 
fördelar/nackdelar: dålig cirkulation, ansträngt 
mjukdelsstatus och osteoporotiskt ben får 
vägas in. Vid operation bör bakre tibiafrag-
ment inte fixeras endast med skruv frami-
från. Risken är då stor att det havererar. En 
bakre plattfixation rekommenderas, där till 

SAMMANFATTNING:
• Immobilisering av äldre 

patienter kan vara 
förödande 

• Kombinationen av 
sköra patienter och 
dålig benkvalitet kräver 
anpassade kirurgiska 
metoder 

• Frakturkirurgi hos äldre 
patienter är i första 
hand mjukdelskirurgi 



exempel en 1/3-dels rörplatta sätts som en 
antiglidplatta.3 Man kan sedan sätta kom-
pressionsskruvar genom plattan och då ofta 
skapa en stabil fixation av ledytan då benet 
subchondralt är hårt, även vid osteoporos 
(Figur 5a+b).

En bra teknik kan då vara att operera pati-
enten först i sidoläge, och sedan lägga ned 
patienten på rygg utan att behöva tvätta 
om – ”floppy lateral”-position. I sidoläge 
fixerar man oftast först det bakre tibiafrag-
mentet, och sedan fibula. Detta görs via ett 
och samma postero-laterala snitt (ofta bäst 
mjukdelar) genom att flytta peroneussenor-
na. Akta n. suralis! När patienten sedan läggs 
i ryggläge kan den mediala malleolen fixeras, 
ofta perkutant. Exakt reposition av mediala 
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Figur 1 a+b. Acetabularfraktur (främre pelarskada och central subluxation av caput) opererad primärt med 
benpackning, förstärkningsring och cementerad THR. 

Figur 2 a+b. Acetabularfrakturer opererade primärt 
med benpackning, förstärkningsring, cementerad 
THR samt bakre (a) respektive främre (b) plattfixa-
tion.

malleolen är inte alltid nödvändig om man 
har fixerat fibula och det bakre fragmentet 
på tibia väl. Man eftersträvar i första hand 
stabilitet, och endast i andra hand perfekt 
kongruens i ledytan.

En annan metod som kan användas om 
mjukdelarna inte tillåter plattfixation är en ret-
rograd märgspik genom calcaneus, via talus 
till tibia. Samma teknik som vid artrodes, dock 
utan att bry sig om lederna (Figur 6a+b).4 
Detta görs helt perkutant och är därför 
lämpligt även vid dåliga mjukdelar. Drastiskt? 
Alternativet är ofta amputation; men med en 
märgspik får patienten ett bra stödben som 
medger omedelbar postoperativ mobilisering 
och kortare förflyttningar. Risken för symp-
tomgivande sekundär artros är ringa. 
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Figur 3 a+b. Distal femurfraktur opererad med plattfixation. Figur 4 a+b. Distal femurfraktur opererad med retrograd märgspik och 
2 styrskruvar/pollarskruvar.

Figur 6 a+b. Distal underbens-/fotledsfraktur opererad med retrograd 
märgspik.

Figur 5 a+b. Trimalleolär fotledsfraktur opererad med plattfixation av 
bakre och laterala malleolen via postero-lateralt snitt samt skruvfixa-
tion av mediala malleolen.
     



För drygt 10 år sedan infördes, i ett 
försök att förbättra omhändertagan-
det av patienter med höftfraktur, 
normen att operera dessa inom 24 
timmar. Syftet var främst att förbättra 
överlevnad, men också att höja nivån 
på omvårdnad. Det vetenskapliga un-
derlaget för att en tidigarelagd oper-
ation sänkte mortaliteten var tunt,1, 2 
men ansågs vara starkt nog att moti-
vera satsningen, inte minst med tanke 
på vinster av förbättrad omvårdnad.

F lera landsting/regioner införde tidigt 
ekonomiska incitament för att nå 
målet med över 80 procent opere-
rade inom 24 timmar. Sedan några 

år tillbaka finns indikatorn med i Socialstyrel-
sens riktlinjer och med en målnivå på ≥80 
procent.3 2019 opererades 67% av alla 
patienter med höftfraktur inom 24 timmar,4 
en siffra som är väsentligen oförändrad sedan 
flera år.

Ettårs-mortalitet efter höftfraktur är cirka 
25%, en siffra som också legat konstant un-
der alla de år som 24-timmarsnormen fun-
nits.5 Upprepade studier har inte heller kun-
nat visa på en överlevnadsvinst för gruppen 
som opereras inom 24 timmar, jämfört med 
efter 24 timmar.6–8 I studien av Greve et al8 

sågs dock en överlevnadsvinst vid 4 månader 
för patienter i ASA-klass 3 och 4, men inte 
i ASA-klass 1 och 2. Dock har i ett flertal 
studier visats lägre förekomst av oönskade 
händelser som trycksår och förvirring, samt 

en ökad postoperativ funktionsförmåga efter 
en tid, om operation skett inom 24 timmar.

Det ter sig allt mer uppenbart att ambi-
tionen att förbättra överlevnaden genom att 
operera inom 24 timmar inte har givit det 
önskade resultatet.

VAD KAN DET BERO PÅ?
En förklaring kan vara att 24 timmar inte är 
rätt tid. En randomiserad kontrollerad studie 
visade dock ingen skillnad i komplikationer 
och mortalitet om patienten opererades inom 
6 (sic!) timmar.9 Två stora registerstudier visar 
heller ingen skillnad med operation inom 24 
timmar respektive 48 timmar.7, 8 Studien av 
Simunovic et al.2 visar att oavsett tidpunkt (24, 
48 eller 72 timmar) var det bättre att bli oper-
erad inom intervallet än efter, men skillnaden 
mellan 24, 48 och 72 timmar var försumbar. 
Det finns dock studier som visar på skillnad-
er, även om dessa är små.10 Resultaten av 
många retrospektiva studier som visar skillnad 
beror sannolikt på olika selektionsmekanis-
mer.11 Det finns också komplexa samvaria-
tioner mellan en hel rad faktorer.12

Det kan också bero på att med en exempelvis 
24-timmarsregel kommer en del patienter att 
opereras onödigt sent, och en del för tidigt, 
och där bägge tidsavvikelserna påverkar 
mortaliteten negativt. Likaså kan antas att en 
strikt 24-timmarsregel, i vissa fall kopplad till 
ekonomiska incitament, gör att patienter risk-
erar att opereras utan optimala förberedelser, 
eller vid en tidpunkt på dygnet som medför 
att nödvändig kompetens inte är på plats.
Den mest sannolika förklaringen är dock att 
de små skillnader som finns med att operera 

SAMMANFATTNING:

• Sedan drygt 10 år 
redovisas ”andelen pa-
tienter med höftfraktur 
som opereras inom 24 
timmar”. 

• Även om risken för 
medicinska följdtill-
stånd minskar med 
operation inom 24 
timmar, kan upprepade 
studier dock inte påvisa 
någon överlevnadsvinst. 

• Troligen kan gränsen 
sättas till 90 procent 
inom 48 timmar, givet 
att processmått och 
utfallsmått också införs 
som indikatorer. 

• Det ger mer tid för 
preoperativ optimering, 
och de akuta opera-
tionerna kan planeras 
för att göras under 
dagtid.

– är det dags att tänka nytt?

Operation för höftfraktur 
inom 24 timmar
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inom en viss tidsgräns suddas ut av andra 
och för överlevnad viktigare faktorer, vilka vi 
idag inte har kontroll över.

VAD BÖR GÖRAS?
Före operation
Patienter med höftfraktur blir allt äldre, 
medelåldern ökar ständigt och är nu över 
82 år.4 75% av patienterna är över 75 år, 
cirka 40% har osteoporos.13 och nästan 
alla har multimorbiditet och polyfarmaci, 
4-5 kvalificerade andra diagnoser och ofta 
ett tvåsiffrigt antal medikamenter. Dock 
avspeglar kronologisk ålder inte hela bilden. 
Det finns oss veterligen inga studier som 
har undersökt hur sköra dagens patienter 
verkligen är, jämfört med för 10, 20 eller 40 
år sedan. Begreppet skörhet (frailty) vinner 
insteg inom flera andra specialiteter.14 och 
den utveckling som ses inom exempelvis 
hjärtsjukvård,14 vore intressant att ordnat 
överföra på patienter med höftfraktur. Idag 
ska med dagens målnivå alla patienter med 
höftfraktur, oavsett ålder och grad av skörhet 
opereras inom samma tidsgräns, något som 
rimligen inte är korrekt.

Genom att planera akutverksamheten bättre, 
så att patienter med höftfraktur kan opere-
ras på fasta tider på dygnet, kan långdragen 
fasta undvikas. I en enkätstudie föredrog 
93% av patienterna planerade höftfrak-
tur-operationer.15 En detaljerad analys över 
hur många patienter som kommer per dygn, 
i stället för att använda ett årsgenomsnitt, 
ger möjlighet att beräkna hur många fasta 
operationstider som behövs per dygn.

Perioperativt delirium är en för överlevnad 
allvarlig riskfaktor för död16 och där ytter-
ligare perioperativa insatser för att förhindra 
denna förödande komplikation sannolikt 
kommer att ge resultat.

Under operation
Moderna operationsmetoder vid höftfraktur 
är nu så bra att det i princip är omöjligt att 
undersöka om en ny metod ger bättre utfall 
än dagens. Med idag 97–99% lyckat utfall vad 
gäller osteosyntes eller protesförsörjning, krävs 
tiotusentals patienter i varje arm i en rando-
miserad studie bara för att påvisa att en ny 
metod i varje fall inte är sämre än kontrollen. 
Det är högst osannolikt att vägen till bättre 
överlevnad i höftfraktur går via nya metoder för 
osteosyntes eller protesförsörjning.17 

Efter operation
En faktor som har visat sig påverka överlev-
naden är om patienten vårdats på en orto-
geriatrisk vårdenhet eller inte.18 Likaså finns 
skäl att anta att hur rehabilitering sköts efter 
utskrivning spelar roll.17

En faktor som oss veterligen aldrig studerats 

är andelen patienter med höftfraktur som 
får precis den vård som vårdprogram och 
lokala rutiner säger, det vill säga vård enligt 
bästa praxis. Följsamheten till bästa praxis är 
erfarenhetsmässigt långt sämre än vad som i 
förstone tros, åtminstone innan följsamheten 
verkligen studeras. Detta är belagt vid exem-
pelvis knäprotesoperationer, där fortfarande 
bara 4 av 5 patienter får den preoperativa 
dosen antibiotikaprofylax i tidsintervallet 
45–15 minuter före operationsstart.19 Om 
sen perspektivet breddas till hela vårdförlop-
pet, från fall till den tidpunkt då patienten 
rehabiliterats till sin fulla potential, är siffran 
över andelen patienter som får all vård enligt 
bästa praxis sannolikt långt lägre. En studie 
av 50 patienter som genomgick stor elektiv 
bukkirurgi visade att 256 större avsteg från 
bästa praxis kunde observeras, genomsnitt- 
ligt alltså drygt 5 per patient. Drygt 8 av 10 
av dessa avsteg bedömdes vara undvikbara. 
Hälften av avstegen ledde till en undvikbar 
skada.20 Hur motsvarande studie över ett 
representativt urval av svenska patienter med 
höftfraktur skulle falla ut kan vara värt att 
reflektera över.

Ingen operation alls
Sedan 2008 har antalet patienter som vår-
dats på svenska sjukhus för fraktur i höft/lår-
ben (ICD-10-kod S 72xx) sjunkit från 251/100 
000 invånare till 200/100 000 invånare.
Socialstyrelsen, statistikdatabas, 2020-10-25 Denna 
gynnsamma utveckling måste fortsätta och 
ännu hellre förstärkas. Många studier visar att 
så väl farmakologisk som icke-farmakologisk 
behandling kan minska risken för fall/fraktur 
hos riskgrupper, i kontrollerade studier ofta 
med 2-siffriga procentenheter.21, 22

FÖRSLAG 
Om vi fortsatt vill sänka mortalitet och 
morbiditet efter höftfraktur finns starka skäl 
att sluta att enbart använda ”80% opere-
rade inom 24 timmar”, och istället lägga till 
processmått och utfallsmått i indikatorn. 
En rimlig målnivå kan vara ”90% opererade 
inom 48 timmar”. Processmått kan vara ”an-
del operationsstarter mellan klockan 08 och 
21” samt ”andel vårdade enligt ortogeriatris-
ka principer”. Utfallsmått kan vara ”30-dagars 
mortalitet” samt ”andel med oplanerad 
återinläggning inom 30 dagar”. Slutligen 
måste följsamhet till bästa praxis studeras, 
och förbättras, så att vi verkligen kan säga 
att varje patient fått den vård hon ska 
ha. Att bara mäta andelen som opereras 
inom 24 timmar räcker inte alls.

Olle Svensson
Professor

Umeå universitetssjukhus
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Vården av den som drabbats av 
höftfraktur består av en kedja av 
händelser. Operationen är en förhål-
landevis liten del av detta. Tiden 
fram till operation är lika viktig som 
tiden efter. Att studera hur många 
”patienter med höftfraktur som får…
vård enligt bästa praxis”, som Svens-
son och Gustafson föreslår är en 
förträfflig kvalitetsindikator. Att det 
skulle stå i motsatsförhållande till 
en evidensbaserad och hävdvunnen 
princip att operera patienten snabbt 
förstår vi dock inte.

Målet att operera inom 24 timmar 
presenterades i Socialstyrelsens 
Riktlinjer 2003, och har varit 
omdiskuterat sedan dess. 2003 

var det en unikt hög ambitionsnivå, grun-
dad på ett starkt svenskt arbete för bättre 
omsorg om individer med höftfraktur sedan 
1970-talet. Via forskning på alla svenska 
universitet har vi strävat efter att sätta dessa 
äldsta och sköraste individer främst. Det är 
de som ropar tystast, om de ropar över-
huvudtaget – de riskerar alltid att trängas 
undan. Man kan givetvis argumentera för 
att faciliterad och snabb vård skulle komma 
alla till gagn, inte bara dem som har råkat 
få en höftfraktur, men får konstatera att 
höftfrakturen blivit en signalskada för de 
sköra individerna. 

Andra länder har närmat sig Sverige. 
Norge, Danmark, Tyskland och Österrike har 
samma 24-timmarsprincip. Storbritannien 
och Australien har 36 timmar. USA valde 48 
timmar, vilket återspeglar traditionellt långa 
väntetider där, liksom i asiatiska länder som 
i Japan (4,5 dagar medelväntetid).1 System  
där man behöver godkännande från familj- 
en för att operera åldrade eller dementa  
individer har en fördröjning inbyggd. Långa  
väntetider brukar också genereras av 
defensiv medicin, där legala skäl gör att 
all tänkbar utredning måste göras innan 
patienten kan opereras. Vi har en annan 
kultur i Sverige. Varje akut skada ska tas om 
hand på ett evidensbaserat sätt, med öga 
på patient- och kostnadsnytta. Att frångå 
det arbetssättet, för att trytande opera-

tionskapacitet tvingar oss till andra prioriter-
ingar, känns främmande. 

Att bevisa att tidsfördröjning är farligt är 
komplicerat och kräver mycket stora patient-
material. Resultatet beror också på vad som 
sker under väntetiden till operation. Kan vi 
garantera varje patient trycksårsavlastning, 
nutrition, lugn och behaglig miljö, smärtlin-
dring och god kontroll av de naturliga 
funktionerna, profylax mot trombos och 
urinvägsinfektion, så kan man säkert vänta 
36 timmar på sin operation utan att lida 
fysisk eller psykisk skada. Det ser annorlun-
da ut på många akutsjukhus. Den gamla 
patienten ligger på akutmottagningen i 
timmar innan någon vaskar fram en plats till 
henne, kanske på en preoperativ avdelning, 
där hon sedan flyttas till en annan efter sin 
operation. De patienter som är lucida hinner 
bli uppjagade, håglösa, förtvivlade. För dem 
med kognitiv svikt adderar varje miljöom-
byte, varje stund av smärta, varje nytt ansikte 
till deras ökade risk för konfusion. 

Svensson & Gustafson uttrycker en farhå-
ga att alltför sjuka patienter ska forceras 
fram till operation för att 24-timmarsmålet 
ska uppnås. Givetvis är det vi som läkare 
som avgör när operation ska ske. Det finns 
absoluta kontraindikationer för omedelbar 
kirurgi. De brittiska riktlinjerna2 anger sex 
sådana: grav anemi, grava elektrolytavvike-
lser, okontrollerad diabetes, akut insättande 
vänsterkammarsvikt, sepsis och reversibel 
koagulationsrubbning. Gemensamt för dessa 
är dels livshot, dels möjlighet att förbättra 
patientens tillstånd inom något dygn. De 
flesta svenska sjukhus har idag t.ex. riktlinjer 
för operation inom 24-36 timmar trots att 
patienten tagit NOAK-medel innan ankomst. 
En svensk patient med höftfraktur möter 
en vård som styrs av fasta rutiner där den 
diffust omtalade ”optimeringen” till största 
del redan är inbyggd i de NEWS-kontroller 
som sjuksköterskorna utför, samt PM-styrda 
insatser avseende profylax och läkemedel.
Alla som i efterhand försökt reda ut orsaken 
till fördröjning av akuta operationer vet att 
flera faktorer samverkar. Under väntan på 
operationsresurser och/eller NOAK-karantän 
hinner infektionstecken tillstöta, individen blir 
en riskpatient som inte kan tas på kvällen, 
pneumonin hinner utvecklas, konfusionen 
tillstöter, i värsta fall väcks frågan om bryt-
punktssamtal och icke-operativ behandling. 

Replik på Olle Svenssons och Pelle Gustafsons  
artikel på föregående uppslag

Fortsatt hög 24-ambition       
utesluter inte andra förbättringar
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När väntetid till akutoperation diskuteras 
måste vi också minnas den humanitära as-
pekten. Övriga frakturer i armar och ben kan 
vi temporärt fixera med gips eller ortos. En 
höftfraktur är en central, instabil och blödan-
de skada som förorsakar smärta vid varje 
rörelse i sängen. Patienten spänner sig, trycker 
hälar och rygg mot underlaget och riskerar 
tryckskador. Kombinationen av somatisk och 
psykisk stress är sannolikt det som kan för- 
klara en ökad förekomst av komplikationer då 
organsystemen pressas till gränsen för vad de 
klarar hos en åldrad individ. 

Hur ska då litteraturen tydas? Den är enig 
i att kort väntetid är gynnsam för patient-
en, men vad är då en kort tid? De nämnda 
skillnaderna mellan länder är förklaringen. 
Arbetar Du i en organisation med 5 dagars 
väntetid, så är 2 dagar ett djärvt mål, och Du 
designar Din studie efter det. Ett exempel är 
en äldre metaanalys från en värld där ”routine 
surgery within 48 hr after admission is hard to 
achieve” och som därför definierar sitt ”early 
surgery” som inom 2 dagar.3 Är det – som i 
skandinavisk kontext – timmar som räknas, så 
siktar Du med intervention och studier mot 
24 timmar. Några av de studier som Svensson 
& Gustafson väljer att inte citera har denna 
ambitionsnivå: Uzoigwe et al. (n= 2056) pekar 
ut 12 till 24 timmar som gräns avseende död 
som utfall.4 Bottle et al. (n=129 522) använder 
24 timmar.5 Pincus et al. (n=42 230) med 
gränsen 24 timmar.6 avfärdar Svensson & 
Gustafson med att ”skillnaderna är små”. Ja, 
må så vara avseende död, men en väntetid 
över 24 timmar är i detta matchade material 
förknippat med en dubblerad risk för komp-
likationer. Svensson & Gustafson konstaterar 
också den gynnsamma effekt operation inom 
24 timmar verkar ha på ”oönskade händels-
er som trycksår och förvirring, samt en ökad 
postoperativ funktionsförmåga”, men dis-
kuterar inte varför de är beredda att bortse 
från denna viktiga aspekt.

Vidare citerar Svensson & Gustafson den länge 
emotsedda randomiserade HipAttack-studien7 

lite väl översiktligt; Studien ”visade dock ingen 
skillnad i komplikationer och mortalitet om 
patienten opererades inom 6 (sic!) timmar”. 
Detta utan att nämna att kontrollgruppens 
medianväntetid var 24 timmar.

Vad säger svenska data? Greve et al. fann en 
association mellan väntetid över 24 timmar 

och risk för död enbart för de sjukaste och 
äldsta patienterna.8 just de individer som 
Svensson & Gustafson menar sig förbättra för 
genom sitt förslag att öka den accepterade 
väntetiden till 48 timmar i Sverige.

En glad uppmaning att vi borde ”planera 
akutverksamheten bättre” bör ingen bakjour 
på större svenskt sjukhus behöva läsa efter 
avslutat pass. Sjukhus som Malmö och Möln- 
dal har mellan 0 och 9 nya patienter med 
höftfraktur per dygn. Med besök på ett aus-
tralienskt sjukhus med 200 höftfrakturer per 
år9 föreslår Svensson & Gustafson ”planerade 
operationer” av höftfraktur. Studiesjukhuset 
tillämpade planerad operation inom 1 till 
3 dagar, alltså det som de tillfrågade var 
inställda på. Med huvudskälet att de ville ha 
en erfaren operatör, valde också 93% denna 
modell.

Att ta en oförändrad mortalitet som bevis 
på att 24-timmarsmålet är förfelat är en grov 
förenkling av komplexa samband. Komplex- 
iteten illustreras enklast av tre danska epi-
demiologiska studier av likartade nationella 
kohorter: En hävdade att mortaliteten ökat, 
en annan att den minskat, en tredje fann 
oförändrad mortalitet efter höftfraktur.10-12 

Återigen, allt som kan öka humaniteten och 
minska komplikationer och lidande måste 
tas i anspråk för våra äldsta och sköraste 
patienter! En matematisk exercis kring mor-
talitetssiffror enbart är ovärdigt. Indikatorer 
som bättre och bredare speglar vårdens 
kvalitet behövs – och finns till del redan. 
Från Svenska Frakturregistret (SFR) hämtas 
sedan 2012 andel opererade nattetid, samt 
alla femurfrakturers väntetid, uppdelat på 
24 och 36 timmar. Svensson & Gustafson 
föreslår att vi ska klara 90% opererade inom 
48 timmar, men redan idag uppnår svenska 
sjukhus 90% inom 36 timmar! En målnivå 
bör vara ett mål att sikta mot och inte sämre 
än var vi står idag. Svenska Höftprotesregis-
tret rapporterar oönskade händelser av olika 
slag samt omoperationer efter höftprotes 
p.g.a. fraktur. Att efterhöra vad patienten ty-
cker är viktigt, men SFR:s enkätresultat visar 
tyvärr att de äldsta grupperna svarar i låg 
utsträckning. 

Individen med höftfraktur behöver Dig som 
operatör idag och som dirigent av efter-
vården i ett halvår! 
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Även här dominerar fallskadorna och det handlar 
om föga glamorösa skador i vardagen, som kan 
få förödande följder. Om man inte kan parera 
så kan även fall från stående och lägre ge hög 

kinetisk energi som bryta vilket ben som helst. Men, ack, 
begreppet ”lågenergiskador” lever fortfarande kvar, och är ju 
relevant när man jämför med stortrauma – är det förresten 
inte märkligt vad den mänskliga organismen kan tåla? Det 
finns ju anekdotiska beskrivningar av fall från höghus och 
flygplan, men fortfarande föreligger en brist på prospektiva 
randomiserade studier, pga den internationella fallskärms- 
industrins lömska lobbying.1

Om vi tar huvudsaken först, så är traumatiska hjärnskador 
hos gamla inte ovanliga; vanligast är kroniska subdural- 
hematom, där det ofta inte går att härleda när de små sub-
durala venerna lederades, men tillståndet har blivit allt van-
ligare med den ökande användningen av blodförtunnande 
medel och fler gamla och mycket gamla. Men framförallt 
så diagnostiseras de idag genom bättre bilddiagnostik och 
även genom att kampanjen Save the brain som uppgraderat 
stroke från sjuktransport till blåljus. Den kliniska diagnos-
tiken är svår, och som framgår av Olivecronas artikel är 
diagnosen angelägen.

Fall int´– igen
Adolfsson och Berg framhåller att bättre kirurgi och implantat 
har vidgat indikationerna för övre extremitetskirurgi. Även här 
så finns det kunskapsluckor om vilka patienter som kan dra 
funktionell nytta av operation. (Till skillnad från röntgenkos- 
metik som ju lättare och billigare görs medelst Photoshop).

Även här är fråga om teamarbete, men den viktigaste fak-
torn är inte implantaten utan kirurgen – men se det är en 
het potatis det – som verkar vara svår för de ortopediska reg-
istren att hantera, till skillnad från andra kirurgiska register 
som gyn och colorektal. Det krävs också att vi ålders-stratifi-
erar, inte kirurger, men väl våra patienter. Vi måste tänka nytt 
för våra gamla patienter. Fall int´!

Olle Svensson
Professor

Umeå universitetssjukhus

Här är några artiklar som blev över från temanumret om geriatrisk traumatologi OM 4, 2020. 
Nu lyfter vi blicken till skall-/hjärnskador och övre extremiteten. 
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Skallskador 
hos äldre
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Vanligast är kroniskt subduralhema- 
tom som oftast ger smygande 
ospecifika symtom, men som är 
viktigt att diagnosticera eftersom 

det är behandlingsbart. 

Den fysikaliska undersökningen viktig, och 
anamnesen viktigast. Resultaten av CT-skalle 
ska inte värderas utan klinisk bakgrund. 
Det kan vara svårt att värdera betydelsen av 
samtidiga sjukdomar. Använd därför struk-
turerade bedömningsmallar, inte för att få 
en siffra, utan för att få en sammanfattande 
beskrivning. Gör fullständigt neurologstatus, 
dokumentera det, det tar någon minut. Pa-
tientens neurologi och kognition avgör ofta 
prognosen mer än de övriga skadorna.

BAKGRUND 
I alla prognostiska skallskade-instrument fall-
er ålder ut kraftigt. För detta finns flera olika 
förklaringar, dels att vi med ökande ålder blir 
generellt skörare, men det sker också fysio- 
logiska förändringar i hjärnan som kan bidra 
till att en lindrig skallskada tolereras sämre. 
Exempel på detta är hjärnatrofi, som ökar 
risken för subduralhematom, men också leder 
till att symptom kommer mer smygande, 
eftersom hjärnan tolererar en större volym 
blödning innan det intrakraniella trycket 
stiger och ger symptom. Även hypertoni 
påverkar hjärnan negativt och ökar risken 
för intrakraniella blödningar. Den cerebrala 
autoregulationen försämras med stigande 
ålder, vilket påverkar personens förmåga 
att klara en skallskada. Hjärnans plasticitet 
minskar och med det också förmågan att 
rehabilitera och återta funktion. 

En annan komplicerande faktor är öknin-
gen av antikoagulationsbehandlingen. 
Förmaksflimmer, som är en mycket stark 
indikation för antikoagulationsbehandling 
för att förebygga stroke, förekommer i 
8–10% hos personer 70 och äldre. Även 
behandling med trombocytaggregations- 
hämmare ökar, och det ökar ytterligare 
risken för intrakraniella blödningar även vid 
milda skallskador.

ANAMNES
Trots modern bilddiagnostik, är och förblir 
anamnesen viktigast: skademekanism, det 
akuta symptomförloppet: förekomsten av 
medvetandeförlust, konfusion, illamående, 
kräkningar, liksom den tidigare sjukdoms-
historien: tidigare cerebrala händelser som 
stroke, är av stor vikt. Förekomst av kognitiv 
påverkan och demens ändrar förutsättningen 
för att bedöma förändringar. Vilka läkemedel 
personen använder både regelbundet och till-
fälligt är av stor vikt, i synnerhet om personen 
använder läkemedel som kan påverka blodets 
koagulationsförmåga, som t.ex. antikoagulan-
tia, trombocytaggregationshämmare, men 
även t.ex. cytostatika och psykofarmaka.

Andra sjukdomar i personens sjukdomshisto-
ria som kan påverka förloppet av en skallska-
da, är t.ex. shuntbehandling (inte helt ovanlig 
i den äldre populationen, som behandling 
för idiopatisk normaltryckshydrocephalus). 
Kunskap om personens sociala sammanhang 
och ADL är viktiga. Alla dessa anamnestiska 
uppgifter hjälper till att skapa en samman-
hållen bild av personen vars skallskada ska 
bedömas och eventuellt behandlas. 

NEUROLOGISK UNDERSÖKNING
Anamnesen i sig ger svar på det mesta 
om vilken medvetandegrad personen har, 
även om den är medvetslös och ej kan 
svara. För gradering av medvetandegraden 
använd gärna Glasgow Coma Scale (GCS), 
www.glasgowcomascale.org. Det viktiga är 
att förstå de olika stegen i medvetande-
gradsbedömningen, för att sedan samman-
fatta fynden i form av ett skalsteg.

Hos äldre försvåras bedömningen av att inte 
alla i sitt habitualtillstånd uppfyller kraven på 
att vara GCS 15, vilket kräver att man måste 
vara vaken och svara prompt men också vara 
orienterad till:
• Tid: år och månad (datum krävs inte).
• Plats: stad och plats (räcker med att säga 

att man är på sjukhuset, behöver inte veta 
att man är på t.ex. akutmottagningen).

• Person: Namn och födelsedatum. 

Tema: Geriatrisk traumatologi

Var tredje person 65 år och äldre, faller minst en gång per år, och cirka 10% får 
då en skaskada, oftast lindrig. Under de senaste 20 åren har antalet skallskador 
hos personer 65 år och äldre dubblerats. Och värre blir det: antalet personer 
över 80 år i Sverige, väntas öka med ca 50% under nästa decennium – en kvarts 
miljon människor – som blir allt skörare, får mindre fysiologiska reserver, och 
har allt oftare blodförtunnande medicinering, vilket ytterligare ökar riskerna för 
hjärnskada.



Det viktiga, det förtjänar att upprepas, är inte att 
sätta en siffra på medvetandet utan att kunna 
beskriva undersökningsresultatet. Man kan 
sedan sammanfatta sitt undersökningsresultat 
med ett skalsteg för att kunna följa förlopp.

Undersökning av pupillerna innefattar 
pupillstorlek och ljusreaktion. I ett neurolo-
giskt status ingår även, i akutsituationen, att 
kartlägga om det föreligger en pares eller ej.

RADIOLOGI
Datortomografi (CT) är numera golden 
standard som vid buk- och thoraxskador, se 
OM 4, 2020. Hos äldre bör man vara liberal 
med CT-skalle. Rekommendationer för när 
man ska göra CT-undersökning hos en äldre 
försvåras, som nämnts, habitualtillståndet 
hos den person som ska bedömas. Och dif-
ferentialdiagnoserna är många och svåra. 

Scandinavian Neurotrauma Committee 
(SNC) har publicerat bra riktlinjer för hos vilka 
personer CT bör genomföras, och vidare, vilka 
som man rekommenderar kan skickas hem 
eller vilka som bör läggas in på sjukhus för 
observation. I rekommendationerna finns 
också förslag på om hur och med vilka inter-
vallövervakning ska ske.1,2

INLÄGGNING – OBSERVATION
Av rekommendationerna framgår att person-
er som slagit i huvudet men ej svimmat av 
och är GCS 15, som grundregel inte behöver 
göra CT utan kan skickas hem. Här bör man 
emellertid observera att det görs undantag. 
Ett av undantagen är äldre, ≥ 65 år, som 
uppvisar GCS 15-14 och som står på trombo-
cytaggregationshämmande läkemedel, här 
rekommenderas CT eller minst 12 timmars 
observation. Har de normal CT kan de skrivas 

Riktlinjer för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador enligt Scandinavian Neurotrauma Committee 
(SNC). Figuren hämtad från Undén et al. BMC 2013.2
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SAMMANFATTNING

• Gör och dokumentera enkelt  
neurologstatus 

• Har patienten blodförtunnande 
läkemedel? 

• Gradera medvetslöshet enligt 
GCS och dokumentera det 

• Var liberal med CT-skalle, inte 
minst pga differentialdiagnoser 

• Kroniskt subduralhematom har 
ofta smygande förlopp
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hem från akutmottagningen. Vidare ska, om 
personen uppvisar någon av riskfaktorerna: 
krampanfall, fokalneurologiska bortfall, klinisk 
misstanke om impressionsfraktur, shuntbe-
handling, eller antikoagulationsbehandling 
eller känd koagulopati, CT göras även om 
personen uppvisar GCS 15.

Hos alla skallskadade personer, som uppvisar 
en medvetandepåverkan som är GCS ≤ 13 
rekommenderas CT. Om personen har ett 
positivt fynd på CT, eller är medvetslös (GCS 
≤ 8) med eller utan fynd på CT-skalle bör 
kontakt tas med neurokirurg. 

Övervaknings-/observationstider som anges 
av SCN räknas från skadetidpunkt och inte 
från ankomst till akutmottagningen. Rekom-
mendationen är att kontrollerna görs med 
15-minutersintervall de första fyra timmarna 
efter olyckan, varje halvtimme de därpå 
följande fyra timmarna varefter timmeskon-
troller rekommenderas. Övervakning rekom-
menderas omfatta:
• Medvetandegrad
• Pupillstorlek och -reaktion
• Pareskontroller
• Blodtryck
• Puls
• Syresättning (pulsoximetri) 
• Andningsfrekvens. 

REVERSERING AV ANTIKOAGULANTIA 
– UTSÄTTANDE AV TROMBOCYTAGGRE-
GATIONSHÄMMARE
Hos personer som står på antikoagulantia 
och har positiva fynd på CT ska antikoagu-
lantia reverseras fortast möjligt. Reversering 
av Waran sker med Confidex® eller Ocplex®, 
med ett mål PK-värde på ≤ 1,3 (se FASS), 
samtidigt ges 10 mg Konakion® i.v. (kan 
upprepas efter 12-24 timmar). Pradaxa® 
reverseras med Praxbind® (se FASS). Vid 
behandling med någon av de övriga nya 
antikoagulantiapreparaten föreslås kontakt 
med koagulationsjouren, vanligen rekom-
menderas reversering med Confidex® eller 
Ocpolex®, ofta i kombination med tranexam- 
syra. Trombocytaggregationshämmare 
utsättes, men trombocyter ges inte om inte 
patienten ska opereras akut. Man kan övervä-
ga att ge tranexamsyra.

KRONISKT SUBDURALHEMATOM
Kroniskt subduralhematom (KSDH) är den 
vanligaste intrakraniella blödningen hos 
äldre; vanligare hos män än hos kvinnor. 
Personer med antikoagulantia och trombo-
cytaggregastionshämmare är överrepresen-
terade. Sjukdomen har oftast ett smygande 
förlopp, med kliniska tecken som förvirring, 
kognitiv påverkan, trötthet, nedsatt balans, 
fumlighet i en hand eller hemipares. I anam-
nesen finns ofta, om inte alltid, ett lindrigare 
tidigare skalltrauma, ofta upprepade fall. 
Ibland har personen sökt akut i samband 
med det och även gjort en CT, som även vid 
eftergranskning visar sig vara normal. 

Kliniskt är allmäntillståndet ofta relativt 
opåverkat med ingen eller endast lätt 
nedsatt medvetandegrad; dock inte sällan 

neurologisk påverkan i form av hemipares, 
dysfasi, kongnitionspåverkan, ostadighet, 
yrsel, balanssvårigheter. När patienten 
börjar få symptom börjar de också närma 
sig gränsen till vad hjärnans kompensa-
tionsmekansimer klarar av. Det vill säga, de 
befinner sig långt ut till höger på den så 
kallade tryck-volym-kurvan, då även en liten 
volymsökning av hematomet kan leda till 
dekompensation, med en hastig försämring 
och risk för inklämning som följd.

Vid CT-fyndet KSDH, i synnerhet vid neuro- 
logiska symptom, rekommenderas kontakt 
med neurokirurg, för ställningstagande till 
kirurgisk intervention. Prognosen efter opera-
tion är god på kort sikt: de neurologiska bort-
fallen brukar gå i regress. På längre sikt dik-
terar patientens grundtillstånd prognosen, 
och de har en sämre funktion och högre 
mortalitet än åldersmatchade personer. 

SKALLFRAKTUR
Man särskiljer tre typer av skallfrakturer: linjära, 
impressionsfrakturer och skallbasfrakturer. 

Linjära frakturer utan dislokation, kräver ingen 
vidare åtgärd eller uppföljning. Frakturen är 
ett tecken på att kraften som huvudet varit 
utsatt för inte är ringa.

Impressionsfraktur innebär en nedpressning 
av skallbenet. Generellt kan man säga att en 
nedpressning av skallbenet med en benbredd 
eller mer är indikation för operation. Asso-
cierat med impressionsfraktur är inte sällan 
intrakraniella blödningar. Vid fynd av impres-
sionsfraktur, bör alltid neurokirurg konsulteras.

Skallbasfrakturer, är som namnet säger en 
fraktur i skallbasen. Då dura mater oftast är 
mycket fast förankrad i skallbasen, kan en 
fraktur i skallbasen ge en rift i duran, och om 
även en rift i pia arachnoidea uppstår kan 
det leda till att likvor kan rinna ut i skallba-
sens cellsystem. Det kliniska symptomet är 
då likvorré. Likvor kan tömma sig via näsan, 
örat  eller i svalget. Skallbasfrakturer åtgärdas i 
normalfallet inte kirurgiskt. De ska ej heller ha 
antibiotikaprofylax, om inte likvorré iakttages. 
Förekommer likvorré kan det bli aktuellt med 
lumbaldränage och/eller operation. Kliniska 
tecken skallbasfraktur är brillenhematom, 
monokelhematom, retromastoidalt hematom 
(Battles tecken), blod bakom trumhinnan (he-
matotympanon) och misstanke om likvorré. 
Likvorré är svårdiagnostiserat, säker diagnos 
fås genom att sända vätskan för analys av 
beta tracer. Vid fynd av skallbasfraktur rekom-
menderas kontakt med neurokirurg.

EPIDURALHEMATOM
Epiduralhematom är en relativt sällsynt hos 
äldre, då med stigande ålder dura mater 
allt oftare är adherent mot skallbenet och 
således det inte ett epidural rum i samma 
utsträckning som hos yngre. Epiduralhema-
tom är ofta associerade med skallfraktur.

AKUT SUBDURALHEMATOM
Akut subduralhematom (ASDH) är blödning 
oftast från en skadad hjärna ut i subdural-

Figur 2A – Kroniskt subduralhe-
matom – axial projektion.

Figur 2B – Kroniskt subdural-
hematom – coronal projektion.

Figur 2C – Kroniskt subduralhe-
matom, med utritad medel- 
linjestrukturpåverkan, och upp- 
mätt djupn.
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rummet. Risken för ADSH ökar vid antiko-
agulationsbehandling. Patienten har oftast 
medvetandepåverkan med eller utan fokalneu-
rologiska symptom. Då den underliggande or-
saken inte sällan är en hjärnskada är prognosen 
mycket allvarlig, även om personen kommer 
till operation snabbt. Ofta måste behandlingen 
på grund av tillstötande problem med det in-
trakraniella trycket också omfatta en inte sällan 
ganska långvarig cerebral intensivvård.

KONTUSION
Kontusion eller ”blåmärke i hjärnan” är den 
vanligaste allvarliga hjärnskadan i samband 
med trauma. Storleken kan variera från 
någon millimeter till flera centimeter och an-
talet kan variera från en till många. Patienten 
är nästan alltid medvetandepåverkade, med 
eller utan fokalneurologisk påverkan, vid an-
komsten till akutmottagningen. Diagnosen 
ställs med CT. Behandlingen kan utgöras 
av allt från observation till operation och 
långvarig cerebral intensivvård. Vid fynd av 
kontusioner, ta kontakt med neurokirurg.

PRIMÄRT OMHÄNDERTAGANDE AV 
PERSON MED SKALLSKADA
Personer som kommer till akutmottag-
ningen med misstanke om skallskada, ska 
handläggas enligt grundläggande ATLS- 
principer. Grundregeln är att en medvetslös 
person, GCS ≤ 8, bör intuberas innan fortsatt 
transport inom sjukhuset, och handläggning. 
Men först måste det tas ett neurologstatus, 
det tar ej mer än 30 sekunder. Det är ett 
konstfel att inte undersöka medvetandegrad, 
pupillstorlek, pupilljusreaktion och reaktion 
på smärtstimulering. Det är förutsättningen 
för en rationell handläggning.

Magnus Olivecrona
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vårdskliniken, 

sektionen för neurokirurgi,
Örebro universitetssjukhus 
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OMHÄNDERTAGANDE AV PERSON MED 
SKALLSKADA
Hos de äldre personer. som läggs in för ob-
servation på grund av en isolerad skallskada 
eller en skallskada i kombination med an-
nan skada är det allmänna omhändertagan-
det viktigt. För att undvika komplikationer 
som t.ex. förvirringstillstånd och hjärnödem, 
rekommenderas normovolemi. Inte sällan är 
äldre människor som ankommer till sjukhus 
uttorkade. Detta kan innebära behov av 
infusion av såväl vätska, blod, som abumin. 
Man bör undvika att ge hyptona lösningar, 
som bland annat kan leda till hyponatremi. 
En generell rekommendation är att försöka 
hålla SaO2 > 95%, Hb > 100g/l, Albumin > 
40g / l, S-Na > 135 mmol/l och blodsocker 
inom normalvärden. En skallskada i sig har 
en tendens att leda till natriumförlust och 
med det hyponatremi, men även många 
läkemedel kan orsaka hyponatremi. Hypona- 
teremi ökar risken för förvirring och kramper 
och kan även leda till medvetandepåverkan. 
Trombosprofylax med lågmolekylärt hepa-
rin, t.ex. Fragmin 5000 E x1 rekommenderas 
senast från andra vårddygnet även om det 
finns intrakraniell blödning. 

SAMMANFATTNING
I den åldrande befolkningen utgör skallska-
da en inte ovanlig komplikation till trauma. 
Förmågan att återhämta sig från en även 
mild skallskada är med stigande ålder sämre. 
Ett snabbt och korrekt omhändertagande, 
reversering av koagulationspåverkande 
läkemedel och en kontakt med neurokirurg, 
upprätthållande av normovolemi och 
normala laboratorieparameterar, lägger 
grunden till ett gott omhändertagande. 

Figur 3D – impressionsfraktur efter 
operation axial projektion.

Figur 3E, impressionsfraktur efter 
operation sagittal projektion.

Figur 3F, impressionsfraktur efter 
operation 3D rekonstruktion.

Figur 3A, impressionsfraktur axial 
projektion.

Figur 3B, impressionsfraktur i 
sagittal projektion.

Figur 3C, impressionsfraktur 3D- 
rekonstruktion.

Vänstersidigt parietalt epidural-
hematom.

Akut högersidigt subduralhe-
matom.

Höger frontal kontusion.
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Den som läser titeln på denna presen-
tation kommer att associera till någon 
minnesbild eller erfarenhet och för sig 
själv definiera vad som menas med 
”äldre”. Detta är förstås helt mänskligt 
eftersom det ju är genom kategorise-
ringar som vi skapar oss en strukture-
rad bild av vår omvärld. 

Till exempel bygger det mesta av vår 
läkarutbildning på igenkännande av 
mönster, såsom att en viss samling av 
symptom indikerar ett visst sjukdoms- 

tillstånd eller att ett fynd på en röntgenbild 
talar för att det oftast resulterar i en specifik 
typ av funktionsstörning eller problem. Detta 
är en bra grund för inlärning eftersom vi kan 
bygga prognoser på definierade mönster och 
kategorier. 

Om vi dessutom ska kunna förmedla sådana 
strukturer och kunna kommunicera på ett bra 
sätt ställer det stora krav på definitionsförmåga.  
Uttrycket ”äldre” är ett av många exempel på 
begrepp som vi gärna svänger oss med utan 
att det finns en fastställd definition vilket kan 
orsaka bekymmer. Inom vår profession finns 
otaliga exempel med behandlingsprogram 
eller ”riktlinjer” som i bästa välmening skapats 
för att hjälpa till med beslutsfattande men där 
kreatör och läsare ibland har olika definitioner 
om grundläggande begrepp och därmed 
skapas situationer där man kan hamna fel. 
Till och med i de officiella rapporterna från 
våra svenska kvalitetsregister används uttry-
cket ”elderly” utan att det är tydligt definierat. 

Därmed sagt att innehållet i denna artikel 
kommer betraktas utifrån vars och ens up-
pfattning om vad som menas med en äldre 
eller geriatrisk patient. I min begreppsvärld 
syftar det oftast på en individ som är drygt 70 
år som av olika anledningar inte har samma 
funktionskrav och förväntningar som yngre. 
I en behandlingssituation får begreppet inte 
sällan anpassas med hänsyn till samsjuklighet 
och aktivitetsnivå i avvägning gentemot den 
kronologiska åldern. 

I ortopediskt perspektiv är det också ofta 
associerat med en annorlunda skelettkvalitet, 
kalla det osteopeni eller ibland osteoporos, 
vilket gör att sådana frakturer, vanligen inte 
har riktigt samma utseende som hos en bio- 
logiskt något yngre. Särskilt ledengagerande 
frakturer blir ju ofta mer komminuta och ger 
ibland upphov till avaskulära och plastiskt 
deformerade fragment vilket kan försvåra såväl 
osteosyntes som läkning. Därför kan primär ar-
troplastik vara ett tilltalande alternativ – liksom 
att helt enkelt avstå från kirurgi. Som alltid 
grundar sig ju besluten på en sannolikhets-
kalkyl, dvs vad är ett troligt utfall om man 
ger den ena eller andra behandlingen, risker 
kontra vinster. 

Frakturer i den övre extremiteten är vanliga. I 
en amerikansk studie från 2015 uppskattades 
den årliga incidensen till 67,6 per 10 000.1 Det 
skulle i Sverige betyda drygt 67 000 frakturer 
per år och fördelat per sjukhus kan det bli 
ganska många för vart och ett. De vanligaste 
frakturerna i den amerikanska studien var inte 
oväntat handledsfrakturer, följda av handfrak-
turer, proximala humerus- och clavikelfraktur-
er. Relaterat till ålder har de flesta av fraktur-
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erna en tvåpucklig incidenskurva där flera  
är vanliga hos barn, ovanliga hos yngre vuxna 
för att sedan igen öka kraftigt med tilltagande  
ålder2 (Fig 1). Ännu mer tydlig blir den 
åldersrelaterade ökningen om man också tar 
hänsyn till kön då kvinnor står för den abso-
luta majoriteten av vissa frakturer. I våra egna, 
pågående, studier av proximala och distala 
humerusfrakturer är den kvinnliga dominan-
sen för närvarande klart över 80%. Förutom 
ålder och skelettkvalitet kan alltså kön vara 
en faktor som kan tänkas ha inverkan på 
behandlingsval, utfall och prognos. Ännu 
så länge finns det inte många ortopediska 
studier som analyserat om män och kvinnor 
mår bra av samma behandling vid en specifik 
diagnos.3,4

I och med att människoarten lärde sig gå på 
två ben utvecklades övre extremiteten till ett 
extremt rörligt precisionsinstrument men sam-
tidigt blev ett stabilt fyrpunktsstöd förvandlat 
till en betydligt mer instabil situation. Vi blev 
alltså därmed benägna att ibland falla omkull 
och utvecklade skyddsreflex för att skydda 
viktigare delar genom att låta armarna ta 
emot stöten. I armen finns det förstås en stor 
förmåga att absorbera rörelseenergin av den 
fallande kroppen (mv2/2) genom elasticitet i 
skelett och leder och neuromuskulära me-
kanismer som genererar excentrisk bromskraft 
med hjälp av muskulaturen. De flesta övre 
extremitetsfrakturer orsakas av fallolyckor där 
rörelseenergins storlek förstås är en viktig fak-
tor men även riktningen på den resulterande 
kraftvektorn, dvs patomekaniken. Förståelse 
för detta, i de fall den går att analysera, kan 
ofta hjälpa till att förutsäga associerade, ibland 
väsentliga, mjukdelsskador.  

HANDLED

Behandlingsprinciperna har generellt un-
der de senaste par decennierna inneburit 
att man blivit mer aktiv med kirurgi vid övre 
extremitetsfrakturer även hos äldre patien-
ter med skört skelett. Tydligast ses detta för 
handledsfrakturerna där de vinkelstabila 
implantaten slog igenom stort för cirka 15 
år sedan och för humerusfrakturer i bägge 
ändar, där primär protesförsörjning blivit en 
vedertagen behandling. Indikationerna för 
respektive behandling är dock fortfarande en 
utmaning och det vetenskapliga stödet för 
behandlingsval i det enskilda fallet är överlag 
tunt. För radiusfraktur finns det ett stort antal 
rapporter och studier, på senare år även en 
del randomiserade, kontrollerade. Trots detta 
tillåter studierna begränsat med behandlings-
rekommendationer förmodligen på grund 
av heterogenicitet och även att många får 
ett acceptabelt behandlingsresultat nästan 
oavsett behandling. Därför blir den andel av 
patienter för vilka behandlingsvalet verkligen 
gör skillnad liten och riskerar att drunkna 
vid gruppjämförelser. Det finns dock studier, 
bland annat från Saving et al., som indikerar 
att ålder inte bör vara en enskild avgörande 
variabel för behandlingsval och att kirurgi 
med intern fixation kan vara av värde även för 
”äldre” patienter.5 Det svåraste avgörandet i 
dagsläget är nog ofta att våga välja bort kirurgi 
då volara vinkelstabila plattor till övervägande 
del både är associerade med gynnsamma 
resultat och dessutom förefaller tolereras väl. 
Några har spekulerat kring ”numbers needed 
to treat” dvs hur många onödiga operationer 
behöver man göra för att rädda en patient 
som verkligen behövde ingreppet?

Fig 1. Incidens frakturer i övre extremiteten relaterat till ålder från Svenska Frakturregistret.  
(Bergdahl et al 2016).
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PROXIMALA HUMERUS

Behandlingsval för proximala humerusfrakturer 
är fortfarande en av de allra största ortope-
diska utmaningarna då det idag finns väldigt 
litet vetenskapligt stöd för endera strategin. 
Bortsett från uppenbara, komplexa situa-
tioner med luxationsfrakturer och situationer 
med allvarliga associerade mjukdelsskador 
där man nog är överens om värdet av kirurgi, 
finns ingen tydlig evidens för när kirurgi är att 
föredra. Än mindre vilken typ av kirurgi som 
i så fall ska väljas.6 Anledningarna till dessa 
svårigheter kan säkert vara flera men vanligt-
vis är ju röntgen- eller datortomografibilder 
utgångspunkten för kategoriseringar av 
patienter och förutom att reliabiliteten mellan 
olika bedömare har visats vara låg och de 
existerande radiologiska klassifikationerna har 
mycket begränsat prognostiskt värde (Fig 2). 
De flesta proximala humerusfrakturer drabbar 
äldre kvinnor och könet kan möjligen ha be-
tydelse för optimering av behandling förutom 
ett stort antal andra påverkande faktorer varav 
några berörts ovan. Många studier utgår från 
jämförelse av metoder som applicerats på 
olika frakturtyper och inte sällan utmynnar 
detta i utebliven skillnad. Kanske beror detta 
på att man snarare borde jämföra patienter i 
stället för metoder och vi därmed förhopp- 
ningsvis kan lära oss inse att olika metoder 
är att föredra vid olika scenarier. Majoriteten 
behandlas dock fortfarande icke-operativt och 
även i detta avseende saknas egentligen stöd 
för vilka frakturer och patienter som lämpar 
sig för icke-operativ behandling och vilken typ. 
Är snabb mobilisering eller några veckors im-

Fig 2. Proximal 2-fragmentsfraktur enligt Neer hos 
en 80-årig kvinna. Kan det läka? Vilken funktion 
kommer i så fall kunna påräknas? Vilken icke-oper-
ativ behandling lämplig? Operation? Metod i så fall? 
Ingen av dessa frågor kan med säkerhet besvaras.

mobilisering att föredra? Ska fysioterapi tillåtas 
tidigt eller ska man invänta frakturstabilitet? 
De enda två existerande studier som berört 
detta har endast undersökt komprimerade, 
stabila frakturer och för majoriteten saknas 
således fortfarande vägledning. I dagsläget har 
vi relativt stora pågående studier av detta som 
förhoppningsvis kan besvara några av dessa 
frågor (Clin. Trials NCT03786679).

ARMBÅGE

Idag bör de allra flesta dislocerade distala hu-
merusfrakturer opereras tillräckligt stabilt för 
att kunna mobiliseras inom några dagar upp 
till max tre veckor efter skadan, för att uppnå 
bästa möjliga slutfunktion. Vanligen innebär 
detta bilateral plattfixation i någon form vilket 
har underlättats av moderna s k anatomiska 
implantat (Fig 3, 4). I de fall där det tekniskt är 
svårt att uppnå en pålitlig intern fixation har 
primär protesförsörjning blivit populärt och 
i svenska artroplastikregistret har de tidigare 
dominerande artritindikationerna numera 
till stor del ersatts av fraktur som indikation. I 
den hittills enda randomiserade, kontrollerade 
studien av detta visade sig totalartroplastik 
vara att föredra framför plattfixation.7 Resultat 
av alternativet hemiartroplastik beskrevs först 
20068 och lite senare dök anatomiska implan-
tat upp vilket säkert bidragit till att metoden 
vunnit terräng. Den potentiella fördelen med 
detta är att vi inte sett att en hemiprotes 
skulle behöva vara behäftad med de belast-
ningsrestriktioner som vanligen rekommend-
eras efter en traditionell, kopplad protes. Ännu 
så länge finns dock inte resultat rapporterade 

Fig 3 och 4. Kvinna i övre medelålder som behandlats med reposition via olecranonosteo- 
tomi och intern fixation med modernt anatomiskt plattsystem.

2
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med längre än sju års uppföljning och för vilk-
en patient en hemiplastik skulle kunna vara 
att föredra är ännu oklart (Fig 5 och 6). 

PROXIMALA UNDERARMSFRAKTURER

Proximala underarmsfrakturer, luxations-
frakturer, terrible triad-skador och proximala 
radiusfrakturer är en grupp av skador som ofta 
är associerade med ligamentskador som ger 
risk för armbågsinstabilitet. En ofta återkom-
mande fråga är indikation för caput radiprotes 
för vilken inte finns något tydligt svar. Däremot 
råder koncensus om är att armbågsledens 
stabilitet ska återställas så långt möjligt nästan 
oavsett andra faktorer; hävarmarna är långa, 
så belastningen blir stor och särskilt om man 
är beroende av armarna vid förflyttning och 
ADL är kronisk instabilitet invalidiserande och 
svårbehandlad.

SAMMANFATTNING

Sedan millennieskiftet har vi fått större 
förståelse för övre extremitetstrauma vilket har 
medfört mycket bättre implantat och därmed 
även bättre möjligheter till kirurgisk behand- 
ling. Då många av dessa skador drabbar äldre 
personer har det alltså medfört att vi opererar 
fler men även förefaller göra det på ett bättre 
sätt. Vi har implantat som medger stabil intern 
fixation av skador som tidigare ofta medförde 
långvarig konservativ behandling och inte 
sällan funktionsinskränkningar (Fig 7). Mycket 
arbete kvarstår dock när det gäller indikations-
ställande och resultatutvärdering med tydligt 
behov av bra kliniska studier.

Lars Adolfsson
Överläkare, Professor

Ortopedkliniken
Universitetssjukhuset 

Linköping

Figs 5 och 6. 79-årig kvinna med coronal shear-fraktur där vi valde hemiartroplastik bland 
annat med hänsyn till önskad relativt hög aktivitesnivå.

Fig 7 a och b. 90-årig dam som efter misslyckat konservativt behandlingsförsök följt av 
externfixation som snabbt ramlade bort, till sist stabiliserades med en modernare, spe-
ciellt utformad platta för humerus.

5
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Intresset för optimal kirurgisk behand- 
ling av proximala humerusfrakturer 
håller i sig, och såväl SOF som Fraktur-
dagarna anordnar regelbundet semi-
narier på temat. 

Vår kartläggning av operations-
metodernas användning i Sverige 
de första 12 åren efter millennie- 
skiftet (Sumrein et al. 2017) såväl 

underbygger intresset som oroar. Perkutan 
stiftning av collum chirurgicumfrakturer 
var länge en vanlig operationsmetod, men 
minskade betydligt efter 2005 (Fig. 1). Hu-
merusmärgspik blev numera den vanligaste 
operationsmetoden, dock med en långsam 
tillbakagång. Den i särklass vanligaste oper-
ationsmetoden har istället blivit vinkelstabil 
platta av typen Philos; den är dominerande 
sedan 2005 och fördubblades i användning 
under de sex följande åren. Kvinnor över 60 
år blev de klart mest frekventa patienterna, 
med tredubblad operationsfrekvens över 
samma tid. Primär axelprotes ökade stadigt 
under hela tidsperioden, och är nu den näst 
vanligaste operationsmetoden i Sverige.

Proximal humerusfraktur är visserligen den 
fjärde vanligaste frakturen hos äldre osteo-
porotiska individer, och är faktiskt numera 
nästan lika vanlig som radiusfraktur hos kvin-
nor över 80 år (egna opublicerade data), men 
frakturincidensen ökar inte längre och kan 
inte alls förklara den ökade operationstakten 
(Sumrein et al. 2017).

Efter introduktionen runt år 2000 har Philos- 
plattan fått konkurrens av flera nya vinkel-
stabila axelplattor; som används även för 
komplexa multifragmentfrakturer i händerna 
på den skicklige operatören. Tongivande 
ortopeder i Sverige har dock under senare år 
istället kommit att förorda omvänd axel-
protes som den överlägsna kirurgiska tekni-
ken vid dislocerade flerfragmentsfrakturer 
hos äldre, med ”konservativ” behandling som 
huvudalternativ. Ligger vetenskapliga studier 
bakom dessa trender?

Per Oleruds avhandling blev vår svenska platt- 
form för kliniska beslut. Han konklude- 
rade 2011 att hemiprotes gav bättre livs- 
kvalitet (EQ-5D) än icke-operativ behandling 
vid dislocerade flerfragmentsfrakturer hos 

Proximala 
humerusfrakturer 

– vill vi veta mer?

a b c

a b

Figur 2. Många har nog träffat patienter med felställd eller komprimerad fraktur (a), men 
utan värk och med utmärkt rörelseomfång något år efter skadan. Men också patienter 
med gott anatomiskt och kliniskt slutresultat efter plattfixation (b). Dock kan allvarligt 
haveri inträffa, med eller utan infektion, som kräver omoperation (c): Philos m skruvar i 
glenoiden).

Figur 3. Omvänd axelprotes (a) har intressanta fördelar i form av förbättrad biomekanik 
som gynnar m deltoideus funktion. Protesnära frakturer (b) och avancerad revisionskirurgi 
riskeras dock efter införande av moderna operationsmetoder.
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patienter över 60 år, och att Philosplatta 
gav bättre funktion och livskvalitet, men till 
priset av komplikationer i form av omop-
erationer (30%). Tore Fjalestad (Oslo) fann 
däremot inga tendenser till bättre resultat 
med vinkelstabil platta jämfört med icke-op-
erativ behandling (Constant score; Fjalestad 
2014). En uppmärksammad stor brittisk 
multicenterstudie kunde inte heller påvisa 
fördelar med kirurgisk behandling (Oxford 
shoulder score; Handoll et al. 2017) vid 
dislocerade frakturer inkluderande unga. En 
nordisk multicenterstudie kunde likaledes 
inte påvisa någon fördel med plattfixering 
(Philos) gentemot icke-kirurgisk behandling 
av dislocerade 2-fragmentsfrakturer hos pa-
tienter över 60 år (DASH score; Launonen et 
al. 2020). Översiktsartiklar ifrågasätter därför 
kirurgi vid dislocerade proximala humerus-
frakturer hos äldre.

Modesta eller uteblivna kliniska effekter 
av axelfrakturkirurgi hos osteoporospa-
tienter stämmer till eftertanke. En enkel 
handläggning på akutmottagningen, med 
remiss för kvalificerad fysioterapi är kanske 
bästa valet för alla äldre? Riskerar rentav vi 
välmotiverade axelfrakturkirurger bli lika 
överflödiga som ulcuskirurgerna efter Losecs 
”utrotning” av magsår på 1990-talet? Hos en 
yngre patient med höga fysiska krav mitt i 
yrkeslivet, känns det nog svårt för de flesta 
ortopeder att inte fixera en dislocerad collum 
chirurgicum eller tuberculum majusfraktur 
med platta eller annan teknik. En avhoppad 
2-fragmentsfraktur lockar ju till plattfixation 
i alla åldrar, och kanske kan man hoppas 
att axelns lägre belastning bidrar till att en 
omoperation för osteonekros kan undvikas. 
Konklusiva studier som jämför unga pati-
enter med eller utan kirurgi saknas dock 
alltjämt. Inte desto mindre strömmar studier 
ut som jämför olika operationsmetoder, utan 
att bekymra sig om att ha en icke-opererad 
kontrollgrupp! Detta ekar bekant från forsk-
ning om handledsfrakturer.

Figur 1. Operationsfrekvens (per 100 000 invånare och år) i Sverige år 2001 och 2012.
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Hur är det då med alternativet omvänd 
axelprotes? I år kom åter en intressant 
artikel från Norge som visar bättre upplevd 
funktion och livskvalitet (Constant score) 
efter omvänd protes lottad mot vinkelstabil 
platta (Fraser et al. 2020). Norrmännen deltar 
även i den nordiska multicenterstudie inom 
NITEP-nätverket (Launonen et al. 2019) som 
till sist ska jämföra omvänd axelprotes med 
icke-operativ behandling. Den omvända 
protesen inger kanske viss fruktan hos både 
ortoped och patient. En fördel är dock att 
ett frakturerat caput ger bättre åtkomst för 
preparationen av glenoiden.

Slutsatser i detta ämne skulle kunna vara: 
utöka användandet av omvänd axelprotes 
vid komplexa osteoporosfrakturer i proxima-
la humerus. Eller kanske: återgå till en mer 
konservativ hållning med fokus på fysioterapi 
utan kirurgi. En tredje slutsats kan vara den 
slitna forskarklyschan: fler studier i ämnet 
behövs. En synpunkt på genomförda studier 
är att utvärderingarna vanligen skett genom 
frågeformulär där patienten subjektivt skattar 
sin funktion, men mer sällan rörelseomfång 
eller objektiv prestationsförmåga (Sciascia et 
al. 2015).

En annan synpunkt är att avancerad kirurgi 
inte bara höjer kraven på handläggning av 
denna vanliga osteoporosfraktur utan också 
troligen skapar svårlösta komplikationer. Efter 
decennier av knä- och höftproteskirurgi, möter 
vi nu ökande förekomst av protesnära frakturer 
och infektioner som fordrar högspecialiserad 
handläggning. Vi behöver kanske bereda oss 
på en liknande utveckling efter axelproteskiru-
rgin, och redan nu räkna in dessa komplika-
tioner i det totala utfallet. I sammanhanget 
bör man kanske glädja sig åt att det stora 
flertalet (85%) av alla proximala humerusfrak-
turer hos äldre fortfarande behandlas konser-
vativt. Som dr Olbe på Danderyds sjukhus sa 
en gång: ortopedi är konsten att inte operera  
(underförstått: fel patienter och fel diagnoser).
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Vi tackar Rogmark och Möller för  
repliken på vår artikel i OM 4, 2020, 
och noterar att även Hedström bet-
onar att det fortfarande finns många 
frågetecken som behöver rätas ut. 

Idag, trots de stora framsteg som  
gjorts under de senaste decennierna, är 
S72* tyvärr fortfarande ”the unsolved frac-
ture” vad gäller förbättrad överlevnad. Och 

även om incidensen sjunker, blir patienterna 
ständigt sämre och sjukare. Idag är frakturen 
per se ofta inte patientens största problem.

För höftfrakturpatienter är det oftast, som 
framgått, patientens sköra allmäntillstånd, de 
6-7 andra diagnoserna, och ett tvåsiffrigt antal 
medikamenter som ställer till det. Osteosyntes-
er är ofta mer tekniskt svåra på bensköra och 
allmänsköra, liksom THR är tekniskt svårare för 
frakturer än artroshöfter.

Bättre omvårdnad, comprehensive geriatric 
assessment, fast-track, och femoralisblockader 
har också förbättrat utsikterna för patienterna. 
Men likafullt har inte 30-dagarsmortaliteten 
ändrats nämnvärt under de senaste 10 åren.

Vi anser att det var helt riktigt av svensk 
ortopedi att införa 24-timmarsgränsen och 
att få Socialstyrelsen att införa det som ett 
kvalitetsmått. Det gav de sämst ställda en 

Olle Svensson
Professor
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högre status. Vi håller också med om att det 
är mycket viktigt att höftfrakturpatienterna  
opereras så snart deras tillstånd tillåter. 

Men, om nu införandet av en tidsgräns inte 
uppenbart påverkat överlevnaden, bör vi väl 
inkludera även andra procedur/resultatmått 
vilka vi redan registrerar i kvalitets- och pa-
tientregister. Samt återföra dessa med tätare 
intervall än idag och använda data. Detta ger 
möjlighet att få en uppfattning om förbät-
tringsarbetet ger önskat resultat.

Ordvalet om att förolämpa en bakjour som 
opererat hela natten var inte vårt. Vad vi avsåg 
var att den bristande kapacitetsplanering som 
idag kännetecknar stora delar av akutkirurgisk 
verksamhet, ofta leder till just ett onödigt 
tvång att operera på nätter. Akutinflödet är 
tvärt emot vad de flesta tror mer konstant och 
förutsägbart än de flesta planerade verksam-
heter. En noggrann analys av akutinflödet ger 
möjlighet att bättre planera verksamheten, 
och därmed slippa operera nattetid för att 
lösa en akut situation. Det går att planera och 
buffra efter behov, inte efterfrågan enbart. 

Vi hoppas att vår brandfackla ger lite mer fyr 
åt debatt och utveckling — det behövs när nu 
överlevnaden trots en 24-timmarsgräns inte 
förbättrats. Fall/frakturer är ett av våra största 
och mest eftersatta folkhälsoproblem. Och vi 
ortopeder är spindlarna i nätet. 

Ur led är tiden 
Replik på Cecilia Rogmarks och Michael Möllers replik  
"Fortsatt hög 24-ambition utesluter inte andra förbättringar"  
i OM nr 4, 2020.




