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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter med höftfraktur blir allt fler i takt med att medelåldern ökar. Det är en 

stor och resurskrävande patientgrupp. De har under en längre tid varit underprioriterade vilket 

har resulterat i långa väntetider till operation. 

Syfte: Syftet var att beskriva om det fanns några fördelar att arbeta med höftspår vid 

höftfrakturer samt att beskriva urvalet av de använda vetenskapliga artiklarna. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie med tretton vetenskapliga artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat har kategoriserats och 

sammanställts till fem olika teman. 

Huvudresultat: Resultatet visade att det fanns fördelar med att arbeta med omhändertagande 

via höftspår, detta resulterade i kortare väntetid till operation samt färre komplikationer. 

Dessa patienter som omhändertogs via höftspår hade även en kortare vårdtid. Risken för 

mortalitet påverkades inte nämnvärt vid höftspår kontra konventionell vård vid höftfraktur. 

Slutsats: I kategorien förkortad tid till operation samt kortare vårdtid kan man se stora 

positiva skillnader efter införandet av höftspår, i minskade postoperativa  komplikationer en 

viss förbättring. I kategorin minskad risk för dödlighet ses ingen statistisktsignifikant skillnad. 

Riktlinjerna kring detta höftspår har påverkat omvårdnaden i en positiv riktning. Dessa 

patienter omhändertas nu med en snabbare och bättre rutin. Det har inte upptäckts några 

nackdelar med att arbeta med höftspår. 
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Abstract 

Background: The number of patients with hip fracture increases as the mean age is getting 

higher. This is a big group of patients and they need a lot of resources. For a long time these 

patients have not been prioritized and the result was long waiting time for operation. 

Aim: The aim was to describe if there were any advantages of using hip fast track care and to 

describe the sample of the selected articles. 

Method: Descriptive literature study of thirteen scientific articles with qualitative and 

quantitative approach. Similarities and differences have been categorized and complied to five 

different themes. 

Main result: The result showed that there were a connection between fast track care and 

shorter time to surgery and fever complications. The patients that were taken care for via fast 

track care even had shorter total length of stay at hospital. The risk of mortality was not 

significantly affected due to fast track care versus conventional care. 

Conclusion: In the category: shortened time to surgery and shorter length of stay you can see 

big positive differences after introduction of hip fast track care. In the category reduced 

postoperative complications some improvement. There were no differences in category 

reduced risk of mortality after using fast track care. The guidelines on this fast track care has 

affected the healthcare in a positive direction. These patients are now taken care of with a 

faster and better routine. It has not been discovered any disadvantages to work with hip fast 

track care. 
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1. Introduktion 

1.1 Patientsäkerhet 

Alla patienter har rätt till en bra och säker vård. Patientsäkerheten innebär att patienterna ska 

skyddas mot vårdskador som kan uppstå under vårdtiden (Idvall 2013). God och säker vård 

ändras över tid och det är av största vikt att ständigt se över sina rutiner och hålla sig 

uppdaterad (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Patientsäkerhetslagen definierar 

patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”, syftet är att ingen patient ska drabbas av 

vårdskada. Lagen beskriver en vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas med adekvata åtgärder vid patientens 

kontakt med sjukvården (SFS 2010:659). I patientsäkerhetslagen kapitel 3 (SFS 2010:659) 

uppges att vårdgivare ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård 

enligt hälso och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) upprätthålls samt att vårdgivaren ska vidta de 

åtgärder som krävs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Ett led i detta är att 

arbeta evidensbaserat, vilket innebär att medicinsk vård och behandling ska grundas på 

vetenskaplig fakta. De resurser som sätts in ska användas så effektivt som möjligt (Idvall 

2013).  

 

1.2 Evidens 

Evidensbaserad vård är både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en 

vilja att tillämpa bästa tillgängliga kunskap som underlag vid beslut inom vården. Evidens-

processen innebär att systematiskt söka, kritiskt granska, sammanställa, tillämpa och 

utvärdera de befintliga forskningsresultaten och processen genomsyras av att ställa kritiska 

frågor (Willman, Bachtsevani, Nilsson & Sandström 2016). För att enklare kunna arbeta 

evidensbaserat ger Socialstyrelsen ut olika nationella riktlinjer. De innehåller 

rekommendationer för vård och behandling inom olika områden för att omvårdnaden ska bli 

så bra som möjligt (Idvall 2013).  

                     

1.3 Höftfrakturer 

Höftfraktur är ett samlingsnamn för sex olika frakturer på lårbenshalsen och lårbenet 

(Hommel & Bååth 2013). Lårbenet (femur) består av ledhuvudet, lårbensskaftet och 

lårbenshalsen samt kondylen vid knäleden. Ledhuvudet är kulformat och ligger i en 

halvmåneformad ledskål i höftbenet. Den övre delen av femur är vinklat in mot bäckenet. Det 
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vi i dagligt tal kallar lårbenshalsen är området mellan höftkulan och den yttre delen av 

höftbenet där de starka muskelfästena sitter. De delas in efter var i området själva frakturen 

sitter och den viktigaste indelningen är om frakturen är med eller utan felställning. Ibland 

kilas frakturändarna in i varandra och är förhållandevis stabil så kallad inkilad höftfraktur 

(medibas 2013) 

 

I slutet på 90-talet visar statistiken att av alla frakturrelaterade kostnader inom slutenvården 

stod höftfrakturerna för mer än hälften av dessa. Genom hela vårdkedjan står höftfrakturerna 

idag för de flesta vårddygnen i jämförelse med andra kirurgpatienter. Vården av dessa 

patienter har sedan 90-talet förbättrats och dagens siffror är lägre men här finns vårddygn som 

inte redovisas i statistiken då en del av den totala vårdtiden vid höftfraktur utgörs inom 

rehabilitering på korttidsplatser i kommunens regi (Rikshöft 2016). 18000 personer drabbas 

varje år i Sverige av höftfraktur, en fraktur i övre delen av lårbenet. Den största 

bakomliggande orsaken är osteoporos, benskörhet. Medelåldern på dessa patienter är 80 år, 

med den ökade medelåldern stiger även antalet höftfrakurer. Det är en åsidosatt patientgrupp 

som oftast inte prioriteras först till operation, trots de stora postoperativa riskerna som kan 

uppstå vid lång väntan (Larsson & Holgers 2011; Socialstyrelsen 2014). De kräver alla 

operation och medelvårdtiden är 10 dagar. 70% av de drabbade är kvinnor och endast 4% är 

under 60 år när de drabbas av en höftfraktur (Socialstyrelsen 2014). Antalet höftfrakturer 

fördubblas för varje fem-års intervall efter fyllda 50 år. Risken att drabbas av höftfraktur 

någon gång i livet i industrialiserade länder är 18% hos kvinnor och 6% hos män (medibas 

2018). De patienter som är yngre än 50 år och har drabbats av höftfraktur har vanligtvis varit 

utsatta av större våld så som trafikolyckor eller annat högenergi våld (Hommel & Bååth 

2013). 

 

Genom kvalitetsregistret RIKSHÖFT redovisas resultat kring omhändertagandet av 

höftfrakturer nationellt för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet. Jämförelser 

mellan olika regioner och sjukhus har ökat insikten om behandlingsresultat och förbättringar 

påskyndas. Registret mäter olika kvalitetsindikatorer såsom tiden fram till operation, vårdtid, 

komplikationer och mortalitet. All data kring dessa frakturer kan enkelt följas via klinikerna 

och vården kan kontinuerligt utvecklas samt förbättras kring denna patientkategori 

(Socialstyrelsen 2017). 
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1.4 Omhändertagande och risker 

Ett snabbt omhändertagande av dessa patienter är att föredra, det vill säga operation inom 24 

timmar är önskvärt (Larsson, Strömberg, Rogmark & Nilsdotter 2016; Socialstyrelsen 2014). 

Dessa patienter är äldre och har ofta många andra sjukdomstillstånd. De drabbas lätt av 

komplikationer såsom förvirring, rädsla och oro, försämring av allmäntillstånd, trycksår, 

försämrad andning samt svårigheter att tömma blåsan. Förseningar till operation kan bli 

förödande för dessa patienter och det kan leda till lidande och ökad mortalitet för denna 

patientgrupp (Larsson et al. 2016; Simons et al. 2017; Socialstyrelsen 2017). Det är av största 

vikt att vid första omhändertagandet prioritera syrgas, smärtlindring, tryckavlastning och 

nutrition för att ge patienten ett så bra utgångsläge som möjligt inför operation (Hommel & 

Bååth 2013). Dödligheten inom de första 48 timmarna efter en höftfraktur ligger på 1%. 

Mortaliteten inom första året efter en höftfraktur är 10-15% (Hailer, Garland, Rogmark, 

Garellick & Kärrholm 2016; Parker 2016 ). Det är avgörande för patientens möjlighet att 

återfå sin forna rörelseförmåga och livskvalité att omhändertagandet i samband med en 

höftfraktur går snabbt från det att patienten blir hämtad av ambulans framtill operation är 

utförd (Uzoigwe et al. 2013; Wainwright, Immins & Middleton 2016).  

 

1.5 Höftspår 

Sedan 2000 talet har många sjukhus tagit fram ett så kallat höftspår för höftfrakturer med 

hjälp av Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen 2014). Detta höftspår innebär att 

ambulanspersonalen redan på plats hos patienten kan göra en bedömning av att patienten 

förmodligen ådragit sig en höftfraktur. Ambulanspersonalen påbörjar behandling med 

smärtlindring, syrgas och intravenös vätskebehandling. Blodprover och EKG tas redan på 

skadeplatsen (Hommel & Bååth 2013). Akutmottagningen får meddelande från 

ambulanspersonalen om att en patient med höftfraktur är på väg in till sjukhus och akuten 

meddelar i sin tur röntgen som planerar för att kunna undersöka patienten. När patienten 

anländer till sjukhuset med ambulansen sker transport direkt till röntgen utan att passera 

akutmottagningen. Därefter transporteras patienten till antingen uppvakningsavdelningen eller 

ortopedavdelningen där den blir förflyttad till en säng. Inskrivning av läkare sker samt 

bedömning av narkosläkare. Patienten är sedan redo för operation (Eriksson, Kelly-Pettersson, 

Stark, Ekman & Sköldenberg  2012; Pedersen et al. 2008).  
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1.6 Teoretisk referensram 

Katie Erikssons omvårdnadsteori baserar sig på de grundläggande begreppen människa, hälsa 

och omvårdnad. Eriksson menar att den största utmaningen för professionella vårdgivare är att 

vara självkritiska i det som utförs rutinmässigt och att vi bör eftersträva att eliminera det 

onödiga lidandet. Att som patient inte kunna sköta sina elementära behov själv och behöva be 

om hjälp är ett lidande och upplevs som att inte ha full värdighet som människa. Beroende på 

omständigheterna upplever människan varierande grad av lidande och i ett historiskt 

perspektiv har vårdorganisationer uppkommit i syfte att lindra det mänskliga lidandet. Katie 

Eriksson menar att sjukvården många gånger skapar lidande och att vi har en situation där vi 

måste ta ställning till de grundläggande principerna för vården. Hon menar vidare att vi bör 

finna vägar för att minska lidandet i vården och att det är en av de största utmaningarna 

vårdvetenskapen står inför (Eriksson 1994). 

 

1.7 Problemformulering 

Antalet höftfrakturer ökar drastiskt beroende på ökad andel äldre i befolkningen. Det är den 

mest resurskrävande av alla frakturer somofta beror på benskörhet. Det är en grupp som inte 

alltid prioriteras och som ofta får vänta på sin operation. Detta kan leda till postoperativa 

komplikationer. Av de studier gällande höftfrakturer som författarna till denna litteraturstudie 

har tagit del av framkommer det att väntetiden till operation kan leda till lidande för 

patienterna. En av metoderna som används för att förkorta väntetiden fram till operation är ett 

så kallat höftspår, ett särskilt vårdprogram för dem som ådragit sig en höftfraktur. Det fattas 

dock sammanställningar av vetenskaplig litteratur som påvisar om det finns några fördelar 

med att arbeta via höftspår. Författarna har tagit del av forskningen vad gäller höftspår för att 

det är viktigt att ta reda på om det finns några fördelar med att arbeta med denna metod. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva om det fanns några fördelar att arbeta med 

höftspår vid höftfrakturer samt att beskriva urvaletav undersökningsgruppernai de använda 

vetenskapliga artiklarna. 
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1.9 Frågeställning 

Fanns det några fördelar att arbeta med höftspår vid höftfrakturer? 

Hur beskrevs urvalet av undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Allmän deskriptiv litteraturstudie  (Polit & Beck, 2015). En sammanställning av vetenskapliga 

studier som finns idag och som kan leda fram till ny forskning.  

 

2.2 Databaser, sökord och sökstrategi 

Utifrån omvårdnadsproblem formulerades syfte och frågeställning som enligt Polit och Beck 

(2015) är det första steget i processen.Författarna har använt sig utav databaserna Pubmed och 

Cinahlsom enligt Polit och Beck (2015) är speciellt användbara vid omvårdnadsforskning. 

Författarna gjordesystematiska sökningar av vetenskapliga artiklar med hjälp av sökorden 

som valdes utifrån syfte och frågeställning. Sökningarna startades på bred bas med sökning 

för en sökterm i taget. Därefter lades Booleanska söktermen AND till som kan användas för 

att begränsa sökningarna (Polit & Beck 2015). De sökord som användes i fritextsökning i 

Pubmed då de saknar indexering i MeSHvar: hip fast trackoch fast track. Sökord med Mesh 

termer som användes i Pubmedvar: therapeutics och hip fractures. De sökord som användes i 

fritextsökning i Cinahl var: fast trackoch fractureof the hip. I Pubmed användes 

begränsningarna 10 år samt att artiklarna skulle finnas i fulltext. Samma begränsningar 

användes iCinahl samt att begränsningen peerReviewed lades till för att säkerställa att 

artiklarna blivit granskade av flera forskare innan de publicerats, detta ökar deras trovärdighet 

(Polit & Beck 2015). En av sökningarna i Pubmed utfördes utan begränsning 10 år samt med 

tillägget similararticles då det gav två till artiklar med relevant innehåll för denna 

litteraturstudie.I tabell 1 presenteras författarnas sökstrategi samt olika kombinationer i 

databaserna. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Inkluderade artiklar 

exklusive dubbletter 

Pubmed 2018-04-03 

Fulltext 

10 år 

Therapeutics  

(Mesh)AND hip fast track (fritext) 

121 11 7 

Pubmed 2018-04-03 

Fulltext  

10 år 

Fast track (fritext)AND Hip 

fractures (Mesh) 

13 5 (7 dubbletter) 1 

Pubmed 2018-04-03 

Fulltext 

Therapeutics (Mesh)AND hip fast 

track (fritext) 

Similararticles 

107 7 2 

Cinahl 2018-04-03 

Fulltext 

10 år 

Peer reviewed 

Fast track (fritext) AND Fracture 

of the hip (fritext) 

 

6 4 (1 dubblett) 1 

Pubmed 2018-04-09 

Fulltext 

10 år 

Hip fractures (Mesh) 

Fast track (fritext) 

Similararticles 

87 7 2 

   Totalt:  

334 

Totalt:  

34 

Totalt: 

13 

 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Valet av artiklarna grundades på att de var aktuella vetenskapliga artiklar som var 

primärkällor och relevanta för studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2015) kan 

inklusionskriterier användas vid sökningar i databaser för att få fram relevanta artiklar. I 

denna studie var inklusionskriterierna att artiklarna skulle överensstämma med studiens syfte 

och frågeställning. Det vill säga att artiklarna beskrev patienter som hade ådragit sig 

höftfraktur och som omhändertogs via höftspår. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades. Artiklarna skulle enligt vetenskaplig basis innehålla: introduktion, metod, 

resultat, analys och diskussion (Polit & Beck 2015). Övriga begränsningar var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Dubbletter och litteraturstudier  har exkluderats 

Översikt av valda artiklar presenteras i bilaga 1 och bilaga 2. 

 

2.4 Urvalsprocess 

Databassökningarna generade totalt 334 träffar och samtliga titlar lästes. Av dessa 

exkluderades 300 stycken artiklar då de inte överensstämde med syfte och frågeställning, även 

dubbletter sorterades bort. Detta innebar att 34 artiklar återstod. Samtliga av dessa 34 artiklar 

lästes i sin helhet. Under den första bearbetningen togs ytterligare 21 artiklar bort då de hade 

ett annat perspektiv än vad som framgick i deras abstrakt. Till slut fanns där 13 artiklar kvar 
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att använda i arbetets resultat. För att lättare kunna följa hur urvalsprocessen fortskred 

presenteras denna i ett flödesschema i figur 3. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Urvalsprocess och flödesschema 

  

 

2.5 Dataanalys 

De utvalda artiklarna skrevs ut på papper och författarna till denna studie läste igenom dem 

var och en för sig en första gång för att få en uppfattning av vad de handlade om. Därefter 

lästes artiklarna igenom gemensamt för att kunna jämföra, bearbeta och diskutera 

innehålletmed fokus på deras resultat. I denna bearbetning identifierade författarna likheter 

och skillnader i artiklarnas resultat. Från dessa likheter och skillnader framkom 

återkommande teman som stämde in på studiens syfte och frågeställning, som sedan kodades 

med olika färger enligt en princip av Polit och Beck (2015) för att hitta en bra struktur och lätt 

se kategorier i arbetet. Från dessa färgkoder framkom återkommande teman: “Förkortad tid 

till operation”, “kortare vårdtid”, “minskade postoperativa komplikationer”, “minskad risk 

för dödlighet” och “övriga fördelar”. Utifrån dessa fem olika teman utformades rubriker som 

presenteras i resultatet. Den metodologiska aspekten av undersökningsgruppen presenteras i 

två grupper: ålder och kön. För att få tydlighet och struktur av artiklarna som användes i 

resultatet utformades tabeller som kan ses i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

 

334 

artiklar 
hittades 

efter 

sökningar 
i Pubmed 

och 

Cinahl. 

300 artiklar 

exkluderades 
då de inte 

stämde 

överens med 
studiens syfte 

och 

frågeställning
. 

De återstående 

34 artiklarna 
lästes i sin 

helhet. 

21 artiklar exkluderades 

under första bearbetningen 
då de hade ett annat 

perspektiv än vad som 

framgick i abstraktet. 

Återståend
e artiklar: 

13 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Den etiska aspekten ska gå genom forskning som en röd tråd som man aldrig får tappa taget 

om (Henricson 2017; Polit & Beck 2015). All litteratur som ingår i studien har bearbetats och 

sammanställts utifrån ett objektivt perspektiv. I enlighet med Polit och Beck (2015) har 

författarna till denna litteraturstudie tagit avstånd till all plagiering, kopiering, fabricering 

samt tydligt redovisat källor via referenser. 

 

3. Resultat 

Resultatet baseras på 13 granskade vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Resultatet presenteras i löpande text utifrån studiens syfte och frågeställning med 

rubriker som utgick från de teman som framkom i dataanalysen. Dessa teman var: “Förkortad 

tid till operation”, “kortare vårdtid”, “minskade postoperativa komplikationer”, “minskad 

risk för dödlighet” och “övriga fördelar”. Urvalsgrupperna i de inkluderade artiklarna 

redovisas i en sammanställning i Bilaga 1 “Metodologisk tabell”. Artiklarnas resultat 

redovisas i en sammanställning i Bilaga 2 “Artiklarnas syfte och vad som framkommit i deras 

resultat”. Urvalsgruppen och datainsamlingsmetoden i valda artiklar presenteras i slutet av 

resultatet under huvudrubrik: “Metodologiska aspekten av undersökningsgruppen”.  

 

3.1 Förkortad tid till operation 

Åtta olika studier visade att förfarandet med att omhänderta patienter med höftfraktur via ett 

höftspår förkortar tiden fram till operation (Bohm, Loucks, Wittmeier, Lix & Oppenheimer 

2015; Egerod et al. 2010; Eriksson et al. 2012; Hansson et al. 2015; Haugan, Johnsen, Basso 

& Foss 2017; Kosy, Blackshaw, Swart, Fordyce & Lofthouse 2013; Pedersen et al. 2008; 

Valavience, Macijauskiene, Smailys & Hommel 2012). I en utav studierna där man jämförde 

ett sjukhus med höftspår i Sverige med ett sjukhus i Litauen utan höftspår visade sig 

väntetiden till operation minska mer än 50% med höftspår (Valaviciene et al. 2012). Kosy et 

al. (2013) visade att tiden fram till operation sjönk drastiskt från medelvärde på 42 timmar för 

kontrollgruppen till 22 timmar för dem som omhändertogs via höftspår. Även Egerod et al. 

(2010) visade liknande resultat på att majoriteten som gick via höftspår hade en medeltid på 

22 timmar fram till operation. Haugan et al. (2017) presenterar i sin artikel att tiden fram till 

operation minskade med 6 timmar efter införandet av höftspår. Även Eriksson et al. (2012) 

redovisade att tiden till operation minskade med tre timmar för samma grupp av patienter 
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(Eriksson et al. 2012). Bohm et al. (2015) visade att de som opererades inom 48 timmar ökade 

från 66,8% till 84,6% efter införandet av höftspår. Resultatet som Hansson et al. (2015) fann 

var att 78% av patienterna som gick via höftspår opererades inom 24 timmar, jämförelsevis 

med 62% av de i kontrollgruppen.  

 

Något lägre resultat visade en artikel med medelvärde på 27,6 timmar fram till operation för 

kontrollgruppen och 26,4 timmar för undersökningsgruppen med höftspår. Fördröjning av 

operationsstart kan bero på att patienten inte är fullt optimerad för operation eller inte klar 

med förberedelser från vårdavdelningen, läkemedelslistan saknas eller att narkosläkaren 

saknar information om typ av operation (Mazzocato, Unbeck, Elg, Skoldenberg & Thor 

2015). I fyra av studierna så fann man ingen skillnad då man jämförde omhändertagande via 

höftspår med icke höftspår i tiden fram till operation (Larsson & Holgers 2011; Larsson et al. 

2016; Mazzocato et al. 2015; Smektala et al. 2008). Wainwright, Immins och Middelton 

(2016) presenterar inte något resultat om tid fram till operation i sin artikel. 

 

3.2 Kortare vårdtid 

Nio olika studier visade på kortare sammanlagd vårdtid efter att man infört omhändertagande 

via höftspår (Bohm et al. 2015; Egerod et al. 2010; Haugan et al. 2017; Kosy et al. 2013; 

Larsson & Holgers 2011; Mazzocato et al. 2015; Pedersen et al. 2008; Valavience et al. 2012; 

Wainwright, Immins& Middleton 2016). Fem av dessa uppvisade resultat på 5-7 dagar 

kortare vårdtid för dem som erhöll omhändertagande i höftspår kontra konventionellt 

omhändertagande via akutmottagning (Egerod et al. 2010; Kosy et al. 2013; Larsson & 

Holgers 2011; Pedersen et al. 2008; Valaviciene et al. 2012). I en studie med målet att alla 

höftfrakturpatienter skulle opereras inom 48 timmar fann man en kortare vårdtid med 3,8 

dagar efter att man introducerat flera åtgärder för att få en kortare väntetid till operation 

(Bohm et al. 2015). En studie påvisade att de patienter som fått omhändertagande via höftspår 

hade en kortare generell vårdtid med 3,5 dagar (Larsson & Holgers 2011). En annan studie 

med höftspår uppgav 3,4 dagar kortare vårdtid (Haugan et al. 2017). Även Wainwright, 

Immins och Middleton (2016) presenterade resultat på 1,3 dagar mindre vårdtid för de 

patienter som omhändertagits via höftspår.  

 

Tre studier visade resultat på att vårdtiden inte förändras trots behandling via höftspår 

(Eriksson et al. 2012; Hansson et al. 2015; Larsson et al. 2016) och en av studierna undersökte 
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inte hur vårdtiden påverkades och presenterade därför inget resultat gällande längden på 

vårdtiden (Smektala et al. 2008). 

 

3.3 Minskade postoperativa komplikationer 

Fem olika artiklar visade att minskade postoperativa komplikationer beror på ett snabbt 

omhändertagande av patienter med höftfraktur via höftspår (Larsson & Holgers 2011; 

Mazzacato et al. 2012; Pedersen et al. 2008; Smektala et al. 2008; Valavience et al. 2012). 

Efter införandet av höftspår minskade incidensen av komplikationer som konfusion, 

pneumoni och urinvägsinfektion (Pedersen et al. 2008). En kortare väntetid till operation 

minskade riskerna för trycksår, pneumoni, tromboser och kardiovaskulära händelser 

(Smektala et al. 2008). I den jämförande studien av omhändertagande via höftspår i Sverige 

kontra icke höftspår i Litauen fann man att trycksår förekom mycket mer sällan i Sverige 

(Valaviciene et al. 2012). I två studier finner man skillnader gällande risk för postoperativ 

konfusion och smärtproblematik, den grupp som fick omhändertagande via höftspår befanns 

ha lägre risk (Larsson & Holgers 2011; Mazzocato et al. 2012).  

 

Det fanns tre studier där man inte finner några signifikanta skillnader i risker för postoperativa 

komplikationer när man jämför de olika metoderna för omhändertagande av patient med 

misstänkt höftfraktur-konventionellt omhändertagande via akutmottagning kontra 

omhändertagande via höftspår för höftfrakturpatienter (Eriksson et al. 2012; Larsson et al. 

2016; Hansson et al. 2015). Fem studier tar inte upp postoperativa komplikationer i sina 

resultat då det inte ingick i studierna frågeställning (Bohm et al. 2015; Egerud et al. 2010; 

Haugan et al. 2016; Kosy et al. 2012; Wainwright, Immins & Middleton 2016). 

 

3.4 Minskad risk för dödlighet 

I fyra av de artiklar som granskats finner man minskade risker för dödlighet i samband med 

höftspår (Bohm et al. 2015; Egerod et al. 2010; Haugan et al. 2016; Pedersen et al. 2008). 

Dels då man undersökte om kortare tid till operation verkligen minskade risken för dödlighet 

(Bohm et al. 2015; Egerod et al. 2010; Haugan et al. 2016), samt när man studerade risken för 

dödlighet efter att höftspår införts (Pedersen et al. 2008).  

 

I fyra av studierna som undersöktes fann man inga skillnader i risk för dödlighet i samband 

med att man införde nya arbetsmetoder-höftspår för höftfrakturpatienter (Eriksson et al. 2012; 
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Hansson et al. 2015; Kosy et al. 2013; Larsson et al. 2016). Fyra studier tar inte upp resultat 

om risk för dödlighet i sina resultat (Larsson & Holgers 2011; Mazzocato et al. 2015; 

Valavience et al. 2012; Wainwright, Immins & Middleton 2016). I en av studierna jämfördes 

skillnaden i tid till operation och man fann inga statistiskt signifikanta skillnader i dödlighet 

beroende på kort eller lång tid från det att patienten ådrog sig fraktur och fram till det att 

operationen startade (Smektala et al. 2008) 

 

3.5 Övriga fördelar 

Wainwright, Immins och Middleton (2016) påvisar i sin artikel en viss vinst både ekonomiskt 

och resursmässigt för vårdpersonalen vid snabbt omhändertagande av höftfrakturer då de vid 

tidig hemgång lösgör vårdplatser. De visar även resultat på att patienter med kortare väntetid 

till operation visade sig ha bättre förutsättningar postoperativt att mobilisera sig. En vinst 

ligger i att patienterna inte tar upp platser på akuten utan går direkt till röntgen och 

avdelningen (Kosy et al. 2013; Larsson & Holgers 2011; Larsson et al. 2016). Eriksson et al. 

(2012) visar i sin artikel positiva inslag med omhändertagande via höftspår att patienterna 

upplever mindre stress då de inte behöver uppehålla sig på akutmottagningen. Bästa 

smärtlindringen var en kort tid till operation samt att “ringar på vattnet” har skapats för andra 

frakturpatienter och deras väntetider till operation.  

 

3.6 Metodologiska aspekten av undersökningsgruppen 

Undersökningsgruppen i de inkluderade studierna är beskrivna nedan samt redovisas även i 

Bilaga 1 Metodologisk tabell. 

 

3.6.1 Åldersfördelning 

Åtta av de tretton studierna redovisade att undersökningspersonerna var över 50 år (Bohm et 

al. 2015; Eriksson et al 2012; Haugan et al. 2015; Kosy et al. 2013; Larsson & Holgers 2011; 

Larsson et al. 2016; Hansson et al. 2015; Smektala et al. 2008). I dessa framkom att 6542 

personer i studien som var över 50 år (Bohm et al. 2015),  Eriksson et al. (2012) med sina 415 

deltagare med ålder över 50 år. Följande studier redovisade deltagare över 65 år; Haugan et al. 

(2015) 1820 deltagare över 65 år, Larsson & Holgers (2011) artikel visade 74 patienter samt 

Smektala et al. (2008) med 2916 studiedeltagare över 65 år. Tre artiklar presenterade en 

medelålder på 80 år: Kosy et al. (2013) fördelat på 429 deltagarare, även Hansson et al. 

(2015) med 664 deltagare, samt Larsson et al. (2016) hade i sin studie 400 deltagare med en 
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medelålder på 80 år.  En artikel redovisade att 535 undersökningspersoner var över 40 år 

(Pedersen et al. 2008). Resterande fyra studierna redovisade inte vilken ålder det var på 

undersökningsgrupperna (Egerod et al. 2010; Mazzacato et al. 2015; Valaviciene et al. 2012 

& Wainwright, Immins & Middleton 2016). 

 

3.6.2 Kön 

Endast sex av de tretton studierna redovisade fördelningen mellan kvinnor och män i de 

undersökta grupperna. Det totala antalet kvinnor i dessa studier var 5402 och det totala antalet 

män var 2161 fördelat enligt följande; kvinnor 4643 och män 1897 (Bohm et al. 2015). 

Kvinnor 292 och män 123 (Eriksson et al. 2010). Haugan et al. (2015) visar 1308 kvinnor och 

512 män i sin studie. Kvinnor 485 respektive män 179 (Hansson et al. 2015). Kvinnor 54 samt 

män 20 (Larsson & Holgers 2011). Kvinnor 272 samt män 85 (Pedersen et al. 2008). Resten 

av artiklarna nämner inte hur könsfördelningen såg ut (Egerod et al. 2010; Kosy et al. 2013; 

Larsson et al. 2016; Mazzacato et al. 2015; Smektala et al. 2008; Valaviciene et al. 2012 & 

Wainwright, Immins & Middleton 2016).   

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka om det fanns några fördelar med att 

omhänderta patienter med höftfraktur via ett så kallat höftspår. Resultatet visade att det fanns 

fördelar med att använda detta omhändertagande som resulterade i kortare väntetid till 

operation samt färre komplikationer. Det framkom även att de patienter som omhändertogs 

via höftspår hade en kortare vårdtid på sjukhuset. Risken för dödlighet visade sig inte 

påverkas i någon större utsträckning vid höftspår kontra konventionell vård vid höftfraktur. 

Resultatet visar även att då vårdtiden blev kortare så lösgjordes vårdplatser vilket anses 

positivt både ur ekonomisk samt resursmässig synvinkel. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Tid till operation 

Antalet höftfrakturer ökar i samma takt med att medelåldern bland befolkningen stiger 

(Larsson & Holgers 2011). Patienter med höftfrakturer är en stor grupp människor som under 

lång tid varit underprioriterade inom sjukvården (Socialstyrelsen 2017; Hommel & Bååth 
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2013). Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie har väntetiden till operation varit 

lång, vissa patienter har fått vänta i flera dygn innan de åtgärdas med operation. Detta 

bekräftas av Rikshöft (2016) som visar i sin statistik att väntetiderna har varit långa över tid. 

Dessa patienter är även resursmässigt tunga, de kräver mycket omvårdnad och tillsyn innan 

operation. I omvårdnadsarbetet behövs fler personal för att klara av att vända och sköta 

patienten (Hommel & Bååth 2013). 

 

Eftersom en lång väntan på operation kan medföra så pass många negativa händelser för 

patienterna anser författarna till denna litteraturstudie att det är av största vikt att sjukvården 

har ett patientsäkert och effektivt system för omhändertagandet av dem som ådragit sig en 

höftfraktur vilketSocialstyrelsen (2014) synliggör i sina riktlinjer. Flera artiklar i denna studie 

bekräftar att höftspår förkortar tiden fram till operation (Bohm et al. 2015; Egerod et al. 2010; 

Eriksson et al. 2012; Hansson et al. 2015; Haugan et al. 2017; Kosy et al. 2013; Pedersen et 

al. 2008; Valavience et al. 2012). Tiden som förlöper från det att patienten anländer till 

sjukhus med misstänkt höftfraktur fram till dess att operationen startar varierar och påverkas 

av flera olika faktorer, både patientrelaterade och administrativa/metodrelaterade (Eriksson et 

al. 2012). Det är viktigt att sjukvårdspersonal följer Socialstyrelsen (2014) riktlinjer och 

förbereder patienten preoperativt så fort som möjligt så att det inte förlänger tiden till 

operation. Med hjälp av höftspår har denna patientgrupp med höftfrakturer prioriterats och 

enligt Socialstyrelsen (2014) är det önskvärt med operation inom 24 timmar. Det är inte alls 

lika lång väntetid till operation idag som det var för tio år sedan påvisar statistiken (Rikshöft 

2016). 

 

Två artiklar i ovanstående studie visade på stora minskningar i tiden till operation med 

införande av höftspår, enligt dem halverades tiden till operation (Kosy et al. 2013; Valavience 

et al. 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie har diskuterat detta resultat 

tillsammans, varför dessa artiklar fick fram så stora minskningar av väntetid fram till 

operation. Vad gäller Valavience et al. (2012) så jämför de Sverige som ligger långt fram i 

utvecklingen vad gäller hälso och sjukvård mot ett land som Litauen som troligtvis inte ligger 

lika i framkant. Detta kan förvränga resultatet enligt författarna till denna studie. Artikeln av 

Kosy et al. (2013) undersökte ett sjukhus under ett års tid. Detta kan enligt författarna till 

denna studie påverka resultatet att det möjligtvis kan uppstå bias, att personalen påverkas 

under studiens gång (Polit & Beck 2015). Personalen vet att undersökningen pågår under en 
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viss tid och sköter sig exemplarisk. Författarna upplever att det kan vara bättre att undersöka 

olika sjukhus under kortare tid för att undvika bias. 

 

Tre av artiklarna i denna studie fann ingen skillnad i tid till operation då de jämfört två olika 

förfaranden av patienten fram till operation (Larsson & Holgers 2011; Larsson et al. 2016; 

Mazzocato et al. 2015). Intressant resultat anser författarna till föreliggande litteraturstudie 

med tanke på att dessa studier i stort sett använt samma forskningsmetod som i de 

ovanstående studierna där man fann förkortad tid till operation med hjälp av höftspår. 

Mazzocato et al. (2015) använde sig av en del kvalitativa metoder såsom intervjuer, 

observationer som inte användes i de andra artiklarna, om nu detta kan leda till ett annat 

resultat. Författarna resonerar över att det generellt i vården sker en prioritering av denna 

patientgrupp vare sig det är höftspår eller inte eftersom sjukvården säkerligen strävar efter att 

följa de riktlinjer som finns från socialstyrelsen och följer den statistik som finns tillgänglig i 

RIKSHÖFT (Socialstyrelsen 2014; Rikshöft 2016). 

 

4.2.2 Kortare vårdtid 

Enligt resultatet i föreliggande studie påverkades vårdtiden positivt av behandling via 

höftspår. De patienter som omhändertogs via höftspår visade sig i flera artiklar ha en kortare 

vårdtid (Bohm et al. 2015; Egerod et al. 2010; Haugan et al. 2017; Larsson & Holgers 2011; 

Mazzacato et al. 2015; Pedersen et al. 2008; Valavience et al. 2012; Wainwright, Immins & 

Middleton  2016). Det resultatet låter inte orimligt enligt författarna till denna litteraturstudie, 

med tanke på att ju snabbare patienten kommer till operation och får frakturen åtgärdad desto 

fortare kan patienten komma igång med mobiliseringen och återgå till hemmet, detta påvisar 

även Rai, Varma och Wani (2017) i sin artikel. Tre artiklar visar på ett annat resultat, att 

omhändertagande via höftspår inte förkortar vårdtiden (Eriksson et al. 2012; Hansson et al. 

2015; Larsson et al. 2016). Medelåldern på patienter som ådragit sig höftfraktur ligger på 80 

år (Larsson & Holgers 2011; Socialstyrelsen 2014). Dessa patienterna har ofta andra 

sjukdomar med sig i bagaget såsom hjärtinfarkt eller stroke som kan ha inträffat i samband 

med att patienten ådragit sig höftfrakturen, sjukdomstillstånden kan slutligen påverka hur lång 

vårdtiden blir (Boddaert, Raux, Khiami och Riou 2014; Socialstyrelsen 2014). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie kan inte se i ovanstående artiklar att detta fenomen är beskrivet, 

vad det berodde på att vårdtiden inte förkortades. Det kan ju i vissa fall bero på olika 

sjukdomstillstånd. 
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4.2.3 Minskade komplikationer 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att fem av åtta studier som tittade på risker för 

komplikationer i samband med höftfraktur fann positiva effekter av att använda höftspår. Den 

studie med huvudsyfte att undersöka just komplikationer före och efter införandet av höftspår 

(Pedersen et al. 2008) var dem som fann de starkaste sambanden med positiva effekter av 

omhändertagande via höftspår. Den studie som visade på stora positiva resultat vid 

jämförandet mellan höftspår kontra konventionellt omhändertagande (Valaviciene et al. 2012) 

fann stora skillnader mellan Sverige med höftspår och Litauen utan höftspår i form av mycket 

färre trycksår i Sverige. Författarna till denna litteraturstudie konstaterar dock att medelvärdet 

för tid till operation i Litauen var 67 timmar kontra 24 i Sverige vilket torde påverka antalet 

trycksår till det negativa i Litauen (Valavience et al. 2012). Två studier (Larsson & Holgers 

2011; Mazzocato et al. 2015) fann skillnader i att höftspårsgruppen hade mindre besvär med 

smärta och konfusion men i övrigt inga skillnader gällande komplikationer. Författarna 

reflekterar över att det kan sannolikt hänga ihop med att dessa patienter fick komma till 

vårdavdelning fyra timmar snabbare än de patienter som vårdades via konventionell metod 

vid höftfraktur. Fyra timmar med sannolikt god smärtlindring som minskar risken för 

konfusion. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att för att sänka risken för 

komplikationer bör man se till hela vårdkedjan vid omhändertagandet kring 

höftfrakturpatienter så som man gör vid just höftspår och inte enbart titta på hur lång tid det 

tar innan patienten blir opererad, detta visar även Uzoigwe et al. (2012) i sin artikel. 

 

I de två sista av dessa fem studier med positivt resultat gällande komplikationer visar 

Smektala et al. (2008) att de patienter med kortast tid till operation hade något lägre frekvens 

av komplikationer. Författarna till föreliggande studie konstaterar att i Smektala et al. (2008), 

Tyskland, finns riktlinjer som förespråkar ett så snabbt omhändertagande som möjligt av 

höftfrakturpatienter. Vi som författat denna litteraturstudie funderar på om det kan vara så att 

det redan fanns bra rutiner för omhändertagande av denna patientgrupp vid utförandet av 

studien, därför är resultaten skillnaderna mindre i postoperativa komplikationer. 

 

4.2.4 Minskad risk för mortalitet 

Fyra artiklar visade resultat om minskad risk för dödlighet efter att höftspår införts (Bohm et 

al. 2015; Egerod et al. 2010; Haugan et al. 2016; Pedersen et al. 2008) samtidigt visade fyra 
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andra artiklar att det inte påverkade risken för mortalitet när man jämförde höftspår och 

sedvanligt förfarande (Eriksson et al. 2012; Hansson et al. 2015; Kosy et al. 2013; Larsson et 

al. 2016). Påfrestningarna för en äldre människas kropp som drabbas av höftfraktur och sedan 

genomgår operation är stor, den kan liknas med att genomföra ett maratonlopp (Hommel & 

Bååth 2013). Denna påfrestning blir densamma vare sig patienten omhändertas via höftspår 

eller ej har författarna till denna studie kommit fram till. Författarna till föreliggande studie 

tror att det är minst lika viktigt hur patienterna blir omhändertagen innan operation, hur väl 

patienten optimeras med näringsdropp, syrgas och smärtlindring som kan påverka 

slutresultatet. Detta påvisar en studie att det inte finns några speciella samband mellan ökad 

sjuklighet och dödlighet i samband med höftfraktur oavsett om patienten blir opererad inom 

24 eller 48 timmar. Här menar man i stället att det är viktigare att fokusera på patientens 

tillstånd och optimera det inför operation i stället för att fokusera på hur lång tid det tar innan 

patienten blir opererad (Lizaur-Utrilla et al. 2016). 

 

4.2.5 Övriga fördelar 

Wainwright, Immins och Middleton (2016) tar upp i sin artikel att det finns både en 

ekonomisk och resursmässig vinst i att patienten inte behöver vistas på akuten. Författarna 

anser att den största vinsten ligger hos patienten, slippa ligga flera timmar ovanpå en brits på 

en stressig akutmottagning. I vissa fall går patienten inte direkt till operation via dessa 

höftspår, operationen kan ju bli uppskjuten av olika anledningar. Då ligger förhoppningsvis 

patienten i en sjukhussäng och får bästa möjliga omvårdnaden på en avdelningen vill gärna 

författarna till denna studie tro. Denna aspekten tar även Boddaert et al. (2014) upp i sin 

artikel. Att det finns fördelar med höftspår även om det inte fungerar fullt ut. Författarna till 

denna studie anser det vara mycket positivt, att dessa platser på akutmottagningen kan 

användas till andra akut sjuka patienter. Tre artiklar tar upp att platser på akutmottagningen 

frigörs då patienten går direkt till röntgen och avdelning (Kosy et al. 2013; Larsson & Holgers 

2011; Larsson et al. 2016).  

Sjukvården bedrivs med syfte att lindra det mänskliga lidandet enligt Katie Eriksson (1994). 

Trots detta skapar vimånga gånger lidande genom vårt sätt att utföra våra arbetsuppgifter och 

genom det sätt vi organiserar sjukvården på. Katie Eriksson anser att vi bör finna vägar för att 

minska lidandet och att detta är en av de större utmaningar som vården står inför. Författarna 

till denna litteraturstudie anser att detta är mycket aktuellt ämne då vården fortlöpande 

ställsinför uppgiften att vara både kostnadseffektiv samt att erbjuda sjukvård som är av hög 
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kvalité. Vi hoppas att kunna lindra lite av det mänskliga lidandet genom att arbeta 

patientsäkert och evidensbaserat med ett så kallat höftspår. Att ge patienten god vård med låg 

risk för komplikationer och ett så snabbt tillfrisknande som möjligt. 

 

4.3 Metodologisk diskussion av de använda artiklarna 

Resultatet i denna litteraturstudie grundades på tretton vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar 

innefattade totalt 644493 patienter med höftfraktur. Enligt Polit & Beck (2015) är det till 

fördel att ha många deltagare vid kvantitativa studier då det stärker resultatet och gör det 

trovärdigt. Tolv artiklar till föreliggande litteraturstudie hade en kvantitativ ansats (Bohm et 

al. 2015; Egerod et al. 2010; Eriksson et al. 2012; Hansson et al. 2015; Haugan et al. 2015; 

Kosy et al. 2013; Larsson & Holgers 2011; Larsson et al. 2016; Pedersen et al. 2008; 

Smektala et al. 2008; Valaviciene et al. 2012 & Wainwright, Immins & Middleton 2016). En 

artikel hade både kvantitativ och kvalitativ ansats (Mazzacato et al. 2015). Metoddelen i 

kvalitativ ansats bör tydligt redovisas för att öka studiens överförbarhet och tillförlitlighet, 

även i kvantitativa studier bör metoddelen presenteras noggrant (Polit & Beck 2015). Alla 

tretton artiklar beskrev enligt författarna till denna studie sina metoder väl (Bohm et al. 2015; 

Egerod et al. 2010; Eriksson et al. 2012; Hansson et al. 2015; Haugan et al. 2015; Kosy et al. 

2013; Larsson & Holgers 2011; Larsson et al. 2016; Mazzacato et al. 2015; Pedersen et al. 

2008; Smektala et al. 2008; Valaviciene et al. 2012; Wainwright, Immins & Middleton 2016). 

Det författarna saknar är en grundligare beskrivning av undersökningsgrupperna. Åtta av 

tretton artiklar redovisar åldersfördelning. Då medelåldern på patienter med höftfraktur ligger 

på 80 år är det av stort intresse att få åldern på de aktuella patienterna enligt författarna 

(Larsson & Holgers 2011; Socialstyrelsen 2014). Även könsfördelningen är dåligt redovisad i 

artiklarna. Enbart sex artiklar av tretton tar upp hur många män respektive kvinnor som ingick 

i studierna. Kvinnor är överrepresenterade av de som drabbas av höftfraktur, 70% av alla som 

ådrar sig en höftfraktur är kvinna (Socialstyrelsen 2014). Detta är ännu en svaghet anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie då inte könsfördelningen beskrivs på ett bättre sätt 

i artiklarna som använts till föreliggande studie. 
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4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Design 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde en deskriptiv design. En beskrivande design 

kan till fördel användas då syftet är att beskriva, undersöka eller förklara olika fenomen. En 

sammanställning av redan befintlig forskning (Polit & Beck 2015). 

 

4.4.2 Databaser, sökord, sökstrategi 

Författarna till denna studie anser att sökningar i de båda databaserna Pubmed och Cinahl är 

en styrka. Polit & Beck (2015) anser att dessa två databaser lämpar sig väl att söka vid 

omvårdnadsforskning samt de rekommenderar att söka material i flera databaser. Vid 

sökningarna i Pubmed användes MeSH termer, som enligt Polit & Beck (2015) är en bra hjälp 

för att hitta artiklar inom ett visst område. Sökningarna i Cinahl begränsades med peer 

reviewed. Ett bra sätt att säkerställa att artiklarna blivit granskade innan publikation, vilket 

stärker trovärdigheten på artikeln (Polit & Beck 2015). I båda databaserna användes även 

fritextsökningar. För att hitta artiklar som stämde överens med syfte och frågeställning har 

sökorden använts i olika kombinationer tillsammans med AND, som är en booleansk term 

med syfte att begränsa sökningen (Polit & Beck 2015). I efterhand har författarna insett att det 

går att göra sökningar med trunkering (*), när man vill utöka sökningen (Polit & Beck 2015). 

I denna studie kan det vara en svaghet att sökningar inte har gjorts på detta vis. För att få så 

aktuell forskning som möjligt begränsades artiklarnas ålder till tio år. Detta kan om möjligt 

vara en nackdel att relevanta artiklar som var något år äldre än begränsningarna inte 

inkluderades i föreliggande studie. 

 

4.4.3 Urvalskriterier 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde artiklar som var primärkällor samt stämde 

överens med studiens syfte och frågeställning. Enligt princip av Polit och Beck (2015) valdes 

artiklar med de viktiga vetenskapliga grunderna: introduktion, metod, resultat, analys och 

diskussion. Kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades samt artiklar på engelska och 

svenska. Artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext. En svaghet skulle kunna vara att 

feltolkning kan ske vid översättning av engelska artiklar. Detta har författarna försökt att 

motverka genom att hjälpas åt vid översättning och använda engelsk ordbok. Dubbletter och 

litteraturstudier exkluderades. 
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4.4.4 Urvalsprocessen 

Sökningarna i databaserna resulterade i 334 träffar, samtliga titlar lästes. Därefter 

exkluderades 300 artiklar då författarna ansåg att de inte stämde överens med studiens syfte 

och frågeställning. En svaghet kan vara att relevanta artiklar sorterades bort i 

titelgranskningen innan abstrakten lästes. De återstående 34 artiklarna lästes i sin helhet och 

detta resulterade i 13 artiklar som användes till studiens resultat. 

 

4.4.5 Dataanalys 

Artiklarna skrevs ut och lästes till en början av författarna var och en för sig. Därefter lästes 

artiklarna igenom tillsammans av författarna. Detta anser författarna vara en styrka att 

artiklarna först bearbetas enskilt och sedan tillsammans för att hitta likheter och olikheter som 

stämde in med studiens syfte och frågeställning. Återkommande teman färgkodades enligt 

princip av Polit och Beck (2015) för att organiseras och sammanställas i resultatet. För att få 

en bra överblick över artiklarna sammanställdes dessa i en tabell, vilket har varit en fördel för 

författarna under arbetet med studien. 

 

4.5 Kliniska implikationer 

Den föreliggande litteraturstudien om höftfrakturer visar att genom arbete med 

omhändertagande via höftspår, så har tiden till operation samt vårdtiden att förkortas. 

Komplikationerna hos patienter med höftfraktur har minskat och detta måste anses som en 

viktig aspekt ur omvårdnadssynpunkt. Det skulle kunna innebära mindre lidande för patienten 

samt bättre resurshantering att fortsätta att utveckla detta höftspår. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Några av artiklarna till föreliggande litteraturstudie nämner vikten av att patienter med 

höftfraktur ska bli optimerad preoperativt med syrgas, vätska samt smärtlindring innan 

operation. Författarna till denna studie föreslår en fortsatt forskning om hur optimal 

preoperativ omvårdnad kan påverka slutresultatet efter operation av höftfraktur. Det kanske 

inte är enbart tiden fram till operation som är av största vikt. 
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4.7 Slutsats 

Omhändertagandet av patienter med höftfraktur har visat sig utvecklats i en positiv riktning. 

Med eller utan höftspår sker ett tidigare omhändertagande av dessa patienter. De största 

vinsterna var minskad väntetid till operation samt kortare vårdtid efter införandet av höftspår, 

även i kategorin minskad risk för komplikationer sågs positiva skillnader. Det gick inte att se 

någon statistiskt signifikant skillnad i minskad risk för dödlighet. Det finns flera fördelar med 

att arbeta med denna metod, dels de ekonomiska men framförallt färre risker för patienten.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Metodologisk tabell 
Föfattare, år, 

land 

Titel Design/ansats Undersöknings- 

Grupp 

Datainsamlings- 

metod 

 

Dataanalysmetod 

Bohm E., 

Loucks L., 

Wittmeier K., 

Lix L & 

Oppenheimer 

L. Canada, 

2015 

Reduced time 

to surgery 

improves 

mortality and 

lenght of stay 

following hip 

fracture: result 

from an 

intervention 

study in a 

Canadian 

health 

authority 

Kvantitativ 

Beskrivande 

och 

jämförande 

6542 patienter i 

Canada över 50 år 

under en 48 månaders 

period.  Medelåldern 

var 81,4 år och hade en 

eller fler sjukdomar 

sedan tidigare. Kön: 

Kvinnor 4645 Män 

1897  

Journal-

granskning 

t-test 

Wilcoxon rank-

sum test 

X2 test 

 

Egerod I., Rud 

k., Specht K., 

Jensen PS., 

Trangbaek A., 

Rönfelt I & 

Kristensen B. 

Danmark, 2010 

Room for 

improvement 

in the treatment 

of hip fractures 

in Denmark 

Kvantitativ 

Beskrivande 

och 

jämförande 

594 patienter med 

höftfraktur från 30 

olika sjukhus. 

Ålder:framgår ej 

Kön: framgår ej 

Journal-

granskning 

Chi-squared test 

Eriksson M., 

Kelly-

Pettersson P., 

Stark A., 

Ekman AK 

&Sköldenberg 

O. 

Sverige 2012 

 

Straight to bed 

for hip 

fractures 

patients. A 

prospective 

observational 

cohort study of 

two fast-track 

systems in 415 

hips 

Kvantitativ 

Prospektiv 

studie som 

även är en del 

av en kohort 

studie. 

415 patienter med 

höftfraktur. 

80 i 

undersökningsgruppen, 

335 i kontrollgruppen 

Ålder: över 50 år 

Kön: Kvinnor 292 

Män 123 

Journal-

granskning 

Kolmogorov-

smirnov test  

Levenes test 

t-test 

Chi-squared test 

Hansson S., 

Rolfsson O., 

Åkesson K., 

Nemes S., 

Leonardsson O 

&Rogmark C. 

Sverige, 2015 

Complications 

and patient-

reported 

outcome after 

hip fracture. A 

consecutive 

annual cohort 

study of 664 

patients 

Kvantitativ 

Retrospektiv 

Kohort-studie 

664 patienter över 20 

år. Medelålder 84, 

12% hade tidigare 

höftfraktur. 41% hade 

tidigare 

gångsvårigheter. Kön: 

Kvinnor 485 Män 179  

 

Journal-

granskning, 

Frågeformulär -

(EQ-5D) 

Rikshöft -

nationella  register 

T-test 

Linear 

regression 

Proportional -

odds-model 

Haugan H., 

Johnsen L-G., 

Basso T., Foss 

O-A. 

Norge, 2017 

Mortality and 

readmission 

following hip 

fracture 

surgery: a 

retrospective 

study 

comparing 

conventional 

and fast-track 

care 

Kvantiatativ 

Retrospektiv 

singel-center 

studie 

1820 patienter över 65 

år i Norge. I 

höftfraktur-registret 

exkluderades patienter 

som bodde på Säbo, de 

sjukaste samt de med 

patologisk fraktur. 

Kön: kvinnor 1308 

män 512 

Journaler 

Höftfraktur-

kvalitetsregister 

 

CCI score 

Codinaalgoritm -

Quan 

CCAI 

Regression 

analysis 

Kosy JD., Fractured neck Kvantitativ 429 patienter i Journal Unpaired one-
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Blackshaw R., 

Swart M., 

Fordyce A 

&Lofthouse 

RA. 

England, 2013 

of 

femur  patient 

care improved 

by simulated 

fast track 

system 

prospektiv 

studie 

England. Medelålder 

80,2 år i den 

retrospektiva gruppen 

och 81,3 i den 

prospektiva. 

Kön: framgår ej 

granskning. 

Trauma 

koordinator 

kontaktade 

patienterna om 

möjligt efter 30 

dagar samt efter 1 

år. 

tailed t-test 

Larsson G & 

Holgers K-M. 

Sverige, 2011 

Fast-track care 

for patients 

with suspected 

hip fracture 

Kvantitativ 

design 

Retrospektiv 

pilot studie 

Patienter över 65 år 30 

i interventions-gruppen 

44 i kontrollgruppen 

Kön: Kvinnor 54 män 

20 

Utvärderings-

formulär 

Datajournaler 

 

Rank sum test 

Fisher´s Exact 

Test 

Larsson G., 

Strömberg U., 

Rogmark C & 

Nilsdotter A.  

Sverige, 2016 

Prehospital fast 

track care for 

patients with 

hip fracture: 

Impact on time 

to surgery, 

hospital stay, 

post-operative 

complications 

and mortality a 

randomised, 

controlled trial 

Kvantitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

400 patienter från två 

olika sjukhus i 

Halland, Sverige. 

Medelålder på 80 år. 

Inklusionskriterie- 

Triage gul eller grön.  

Exklusions-kriterier -

symtom på 

hjärtinfarkt, 

huvudskada, andra 

frakturer, tidigare 

operation av den 

aktuella höften 

Kön: Kvinnor 267 män 

133 

Ambulans-

journaler 

sjukhusets 

datajournaler, 

svenska 

höftfraktur 

registret, RIKS 

höft. 

Beskrivande 

statistik. 

T-test 

Chi-2 test 

 

Mazzocato P., 

Unbeck M., 

Elg M., 

Sköldenberg 

O-G., Thor J. 

Sverige, 2015 

Unpacking the 

key component 

of a 

programme to 

improve the 

timeliness of 

hip-fracture 

care: mixed-

methods care 

study 

Kvalitativ och 

kvantitativ  

19 st personal från 

sjukhusets 

utvecklingsteam. 

3 patienter  

Ålder: framgår ej 

Kön: framgår ej 

Intervjuer 

Mötesprotokoll 

Höftfraktur 

protokoll 

Arbetsbeskriv-

ningar 

Observationer 

Deltagande i 

möten 

Journaler 

p-chart 

SPC chart 

ANOVA 

LSD  

Chi-square 

Pedersen S., 

Bjorgberg F., 

Schousboe B., 

Pedersen B., 

Jörgensen H., 

Duus B & 

Lauritzen J. 

Danmark, 2008 

A 

Comprehensive 

Hip Fracture 

Program 

Reduces 

Complication 

Rates and 

Mortality 

Kvantitativ 

Retrospektiv 

535 patienter >40 år. 

Undersöknings-grupp. 

Kön: Kvinnor 136 st. 

Män 42 st. 

Kontrollgrupp . 

Kön:Kvinnor 272 Män 

85  

Journal-

granskning samt 

befolknings-

regisret 

Chi-square test 

T-test 

Kaplan Meier 

Log rank test 

 

Smektala R., 

Endres H., 

Dash B., Maier 

C., Trampisch 

H-J., Bonnaire 

F., Pientka L.  

Tyskland, 2008 

The effect of 

time-to-surgery 

on outcome in 

elderly patients 

with proximal 

femoral 

fractures 

Kvantitativ 

prospektiv 

2916 patienter. 

Inklusions-kriterier - 

förstagångs  

fraktur, över 65 år, ej 

multitrauma, ej 

patologisk fraktur samt 

komplett data  för 

studien tillgängliga 

Kön: framgår ej  

Standardiserade 

formulär för 

insamling av 

information 

SAS 

Chi-square test 

Cox proportional 

hazard analysis 

Multiple 

regression 

analysis 

Valaviciene R., 

Macijuauskiene 

The 

comparison of 

Kvantitaiv 90 patienter med 

höftfraktur i Sverige 

Journal-

granskning 

Medelvärde 

räknades fram på 
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J., Smailys A 

&Hommel A. 

Sverige, 2012 

hip fractures 

care in 

Lithuania and 

Sweden 

jämfördes med 64 

patienter med 

höftfraktur i Litauen. 

Ålder:framgår ej 

Kön: framgår ej 

olika grupper. 

Framgår ej vilka 

statistiska 

analyser de 

använt sig utav 

Wainwright 

TW., Immins T 

& Middleton 

RG. England, 

2016 

Enhanced 

recovery after 

surgery: An 

opportunity to 

improve 

fractured neck 

of femur 

management 

Kvantitativ 630011 patienter med 

höftfraktur från 137 

akutmottagningar 

Ålder:framgår ej 

Kön: framgår ej 

Data samlades in 

från Hospital 

EpisodeStatistics. 

Medelvärden 

räknades ut i alla 

kategorier. 

Beskrivande 

statistik  
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Bilaga 2. Artiklarnas syfte och vad som framkommit i deras resultat 
Författare Syfte Resultat 

Bohm E., 

Loucks L., 

Openheimer L.  

Mäta om insatser för att nå målet 

operation inom 48 timmar på 

höftfrakturpatienter verkligen 

reducerar tiden till operation samt 

om kortare tid till operation ger 

lägre dödlighet och kortare vårdtid.  

Vårdtiden kortades med 3.8 dagar, dödligheten minskade med 

2,8 % samt patienter som fick operation inom 48 timmar 

ökade från 66,8% till 84,6% 

 

Egerod I., Rud 

k., Specht K., 

Jensen PS., 

Trangbaek A., 

Rönfelt I & 

Kristensen B. 

 

Syftet med studien var att beskriva 

omvårdnaden och behandlingen 

vid höftspår 

Vårdtiden har minskat sedan de börjat arbeta efter höftspår. 

De flesta lyckades operera sina patienter inom 22 timmar. 

Vårdtiden minskade överlag med 5-7 dagar för de som 

använde sig av höftspår. Dödligheten minskade. 

Eriksson M., 

Kelly-

Pettersson P., 

Stark A., 

Ekman A-K 

&  Sköldenberg 

O. 

 

Syftet med studien var att finna om 

det finns fördelar med optimerat 

höftspår (ambulansprocess) där 

patienten inte passerar 

akutmottagning kontra höftspår där 

patienten även vistas på akuten 

innan ankomst till vårdavdelning 

(höftprocess) 

Man undersökte också om 

väntetiden till operation påverkade 

dödligheten 3 månader 

postoperativt, vårdtiden eller trolig 

återinläggning på sjukhuset R.T 

komplikationer postoperativt 

Tid till operation kortades med 3 timmar för 

ambulansprocessgruppen. 

Vårdtid, dödlighet, komplikationer var likvärdiga i båda 

grupperna. 

Mindre stress för patienterna som inte behövde vistas på 

akutmottagningen, bästa smärtlindringen var en snabb 

operation. Som ringar på vattnet har även väntetiden 

förbättrats för andra frakturpatienter. Ingen skillnad på 

vårdtiden. 

Hansson S., 

Rolfsson O., 

Åkesson K., 

Nemes S., 

Leonardsson O 

&Rogmark C. 

 

Vilka faktorer påverkar 

förekomsten av komplikationer, 

patientens upplevelse av 

rehabiliteringen efter operation 

samt i vilken mån de återfick sin 

tidigare funktionsförmåga. Fanns 

det någon skillnad i resultat ett år 

efter operation beroende på om 

patienten blivit behandlad via 

höftspår eller inte. 

För patienter i höftspår kortades tiden till operation men inga 

andra skillnader kunde mätas. Graden av smärta ökade vid 

ålder över 80, vid svår fraktur, intern fixation samt vid 

samtidig komplikation. Graden av nöjdhet minskade vid 

förekomst av komplikationer, om patienten före operation inte 

klarade sig självständigt, vid kognitiv svikt samt om patienten 

var av manligt kön.  

Haugan K., 

Johnsen L-G., 

Basso T., Foss 

O-A. 

Att jämföra konventionellt 

omhändertagande vid höftfraktur 

med höftspår 

Vid höftspår minskade tiden till operation med 6 timmar och 

vårdtiden minskade med 3,4 dagar. Dödligheten minskar. 

Kosy JD., 

Balckshaw R., 

Swart M., 

Fordyce A 

&Lofthouse 

RA. 

 

Syftet med studien var att se om 

omhändertagandet av höft-

frakturpatienter kan förbättras 

genom att arbeta med höftspår. 

Ser inga skillnader i studien vad gäller dödligheten innan, 

under vårdtiden eller 30 dagar postoperativt. Vårdtiden 

minskar. Allt färre patienter väntar på operation över natten. 

Svårigheter att se några ekonomiska vinster. Dock är det 

positivt att vårdtiden minskar, andra patienter kan tas in 

istället. 

Larsson G 

&  Holgers K-

M. 

 

Undersöka om höftspår för 

höftfrakturpatienter kan minska 

tiden till operation samt vårdtidens 

längd, upplevd smärta och 

Kortad tid fram till ankomst vårdavdelning med 4 timmar för 

interventionsgruppen. Längre total vårdtid för 

kontrollgruppen. Ingen skillnad gällande tid till 

operationsstart. Interventionsgruppen hade mindre besvär 
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postoperativa komplikationer. med smärta och konfusion, i övrigt inga skillnader gällande 

komplikationer. Även om tiden fram till operation inte alltid 

minskar så har höftspåret positiva inslag då patienterna inte 

behöver vistas på akutmottagningen. 

Larsson G., 

Strömberg U., 

Rogmark C 

&  Nilsdotter 

A. 

 

Jämförelse mellan höftspår för 

höftfrakturpatienter respektive icke 

höftspår. 

Man fann ingen skillnad i tid till start av operation, vårdtid, 

postoperativa komplikationer eller ökad dödlighet mellan 

grupperna. Kontrollgruppen fick spendera mer tid på 

akutmottagningen. Det positiva som kom fram med höftspår 

var att genom att patienten går direkt till avdelningen via 

röntgen lösgör flera platser på akuten som kan användas till 

andra patienter. 

Mazzocato P., 

Unbeck M., 

Elg M., 

Sköldenberg 

O-G., Thor J. 

Undersöka hur flera riktade 

insatser för höftfrakturpatienter 

påverkade väntetiden till operation 

samt om det påverkade andra 

ortoped patienters väntetid till 

operation. 

Kortad tid fram till ankomst vårdavdelning med 4 timmar för 

interventionsgruppen. Längre total vårdtid för 

kontrollgruppen. Ingen skillnad gällande tid till 

operationsstart. Interventionsgruppen hade mindre besvär 

med smärta och konfusion, i övrigt inga skillnader gällande 

komplikationer. Även om tiden fram till operation inte alltid 

minskar så har höftspåret positiva inslag då patienterna inte 

behöver vistas på akutmottagningen. 

Pedersen S., 

Bjorgberg F., 

Schousboe B., 

Pedersen B., 

Jörgensen H., 

Duus B & 

Lauritzen J. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka omfattningen av 

postoperativa komplikationer före 

och efter introduktionen av 

höftspår. 

Studien påvisar att både postoperativa komplikationer 

(förvirring, lunginflammation och UVI) och dödlighet har 

minskat efter introduktionen av höftspår.  

Även vårdtiden har minskats. 

Smektala R., 

Endres H., 

Dash B., Maier 

C., Trampish 

H-J., Bonnier 

F., Pientka L. 

Syftet var att undersöka om kortare 

väntetid till operation minskar risk 

för komplikationer. 

Kortare väntetid till operation visar på något lägre risk för 

komplikationer såsom trycksår, urinvägsinfektion, tromboser, 

pneumoni, samt kardiovaskulära händelser samtidigt som man 

fann en något högre risk för postoperativ blödning och 

problem med ortopediska implantat. I den patientgrupp som 

hade längst tid fram till operation var fler kategoriserade i en 

högre ASA klass.  

Valaviciene R., 

Macijuauskiene 

J., Smailys A 

&Hommel A. 

 

Syftet var att jämföra 

omhändertagandet av höftfrakturer 

i Sverige som använder höftspår, 

med omhändertagande av 

höftfrakturer i Litauen där höftspår 

ännu inte är introducerat för att se 

om det finns några skillnader. 

Kortare väntetid till operation i Sverige, medeltid på 24 

timmar. Jämförelsevis med Litauen där väntetiden var 67 

timmar. 

Medelvårdtiden i Sverige var 11,4 dagar medan den i Litauen 

var 12,1 

Uppkomsten av trycksår var högre i Litauen än i Sverige. 

Wainwright 

TW., Immins 

T., & 

Middleton RG 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur lång väntetiden 

fram till operation var för patienter 

med höftfraktur. Om det fanns 

evidens för att införa höftspår för 

att kunna förkorta vårdtiden för 

dessa patienter. 

De patienter som inte hade så lång väntetid till operation 

visade sig ha bättre förutsättningar att komma igång efter 

operation och förkortade sin vårdtid. Det fanns även starka 

ekonomiska argument för att arbeta med höftspår. Eftersom 

dessa patienter tar upp många vårdplatser vill man ha en 

snabb operation, snabb mobilisering för en snabbare 

hemgång. Gynnar både ekonomiska resurser och 

vårdpersonalens resurser. 
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