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FFN Oxford 27-30 augusti 2019 - rapport 
 
Physio day tisdag 27 augusti 
 
Den första dagen fanns olika pre-conferences, bl a en för fysioterapeuter med temat  
“Hip fracture rehabilitation: Overcoming barriers and realizing potential” 
 
Inledningstalare var Matt Costa, professor, ortoped från Oxford. Han konstaterade att 
det som ortopeder trodde var viktigast för patienter, nämligen att överleva en 
höftfraktur, inte stämde när han frågade patienterna. De svarade att livskvaliteten, att 
kunna göra det som gjorde livet värt att leva, var viktigare än att leva länge men kanske 
med begränsad funktionsförmåga. Matt Costa sa att ortopederna borde fråga patienterna 
mer än vad de gör innan de bestämmer vad som ska beforskas och vilka utfallsmått man 
ska använda (min kommentar: det är fortfarande mortalitet som dominerar i de 
kretsarna). 
 
Cathie Sherrington, professor från Sydney, pratade om “Mobilisation after hip fracture: 
preliminary findings of a Cochrane review”. Hon berättade att man gjort en uppdatering av 
en Cochrane-review “mobilization after hip fracture”.  Cathie påminde om att endast 40-
60% av höftfrakturpatienter återfår den fysiska förmåga de hade före frakturen. (Ref 
review av 42 studier: Dyer SM m fl, A critical review of the long-term disability outcomes following hip 
fracture. BMC Geriatr 2016; Sep 2;16:158). När man gjorde uppdateringen av Cochrane-
rapporten såg man åter igen att det var många studier som var små (få deltagare), att 
man använt olika utfallsmått och inklusionskriterier samt olika interventioner, vilket gör 
det svårt att samla resultaten till slutsatser. Det man ser i stort är att gång, balans- och 
funktionell träning har störst effect i det akuta skedet efter operation. De flesta studier 
görs efter den akuta/subakuta fasen, det behövs fler bra planerade studier i den akuta 
fasen efter operation. 
 
Cathie efterlyste fler större studier där man även gjorde subgruppsanalyser för att vilka 
patienter som hade bäst nytta av vilken sorts träning. Hela gruppen patienter med 
höftfraktur är ju väldigt heterogen och ett program passer inte för alla. 
 
Toby Smith, fysioterapeut från Oxford, pratade om “Inpatient rehabilitation for people with 
dementia who fracture their hip: experiences from the PERFECTED study”. I denna studie vill 
man förbättra rehabiliteringen för höftfrakturpatienter med demenssjukdom. På 
sjukhusen är 1/4 av patienterna på ortopedavdelningarna personer med demenssjukdom. 
I projektet har man utgått från Best Practice, bl a tagit fram manual för personalen med 
checklista, utbildning för personal, skapat processgrupp för att förändra vården för 
patienter med demens och satsat på ett “ständigt lärande” där man poängterat TID för 
patienten. Modellen är testad på 3 sjukhus under 12 månader, 283 patienter med 
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demenssjukdom eller dilerium, som opererats för höftfraktur. Resultaten är inte 
publicerade än, men man har inte sett någon skillnad i mortalitet. 
 
Länk till hemsidan PERFECTED:   
https://www.uea.ac.uk/health-sciences/research/projects/perfected  
 
Abi Hall, fysioterapeut i Exeter UK, talade om “Community rehabilitation for people 
with dementia who fracture their hip: findings from a programme of research in the 
UK”. Abi jobbar i kommunen med f f a patienter med demenssjukdom. Denna grupp 
faller mycket och ungefär 10% av fallen resulterar i en fraktur. Abi har genomfört 
kvalitative studier med fysioterapeuter och rapporterade att man har sett att patienter 
med demenssjukdom ofta  
 bedöms sakna rehabiliteringspotential 
 att miljön på äldreboenden inte stimulerar fysisk aktivitet 
 att patienternas potential inte utnyttjas 
 att många i personalen upplever sig ha begränsad tid 
 att träningen inte är individualiserad 
 att fysioterapeuter i allmänhet har begränsad kunskap om personer med 

demenssjukdom 
 att det ofta dröjer innan patienterna efter en sjukhusvistelse får besök av fysioterapeut 
 
Abi underströk också att det är nödvändigt att fysioterapeuten involverar 
vårdpersonalen och att man behöver ha tydliga delmål med åtgärderna. Träningen bör 
sättas in tidigt, vara funktionell, individualiserad och Fysioterapeuterna behöver 
fördjupad utbildning inom demensområdet. Abi Hall har gjort flera intressanta studier 
kring fysioterapi och personer med demenssjukdom (se nedan).     e-post till Abigail: 
a.hall4@exeter.ac.uk  
 
Ref: Hall AJ m fl. The experiences of physiotherapists treating people with dementia who fracture their 
hip. BMC Geriatr 2017;17(1):91. 
Hall AJ m fl. Physiotherapy interventions for people with dementia and a hip fracture – a scoping review 
of the literature. Physiotherapy 2017;103(4):361-8. 
Hall AJ m fl. Are physiotherapists employing person-centred care for people with dementia? An 
exploratory qualitative study examining the experiences of people with dementia and their carers. BMC 
Geriatr 2018;18(1):63. 
Hall AJ m fl. Community physiotherapy for people with dementia following hip fracture: fact or fiction? A 
qualitative study. Dementia 2019; online 
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Maggie Killington, fysioterapeut från Australien (Flinder’s university) pratade om 
“Should we provide outreach rehabilitation to very old people living in nursing care facilities after 
a hip fracture? Findings from a RCT”.  Maggie beskrev ett projekt där 240 patienter som 
opererats för höftfraktur och skrivits ut till sitt äldreboende fått 14 besök av fysioterapeut 
under 4 veckor med träning av förflyttning, funktionell träning, samt geriatrisk 
bedömning av geriatriker och dietist samt träning med stöd av personal. Man har bl a 
mätt livskvalitet (skattad av närstående), sinnesstämning, kognition m m. Interventionen 
jämfördes med sedvanlig vård som innehöll 0,6 besök av fysioterapeut under 4 veckor 
(!).  
Fler patienter dog i kontrollgruppen än in i interventionsgruppen: 
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Deltagarna var i genomsnitt 88 år och hade ett MMT på 8 poäng ( d v s uttalad 
demenssjukdom). Maggie berättade att man intervjuat bl a närstående i både kontroll- 
och interventionsgrupp och att de i kontrollgruppen uttryckt att det varit en hemsk resa, 
att patienterna inte förbättrats och tappat tilltron till sin förmåga. I interventionsgruppen 
uttryckte närstående att man var mycket positive, att patienterna mobiliserats tidigt och 
att man sett över nutritionen, att geriatrikbedömningen uppskattades och att patienterna 
förbättrats. Efter 4 veckor hade interventionsgruppen förbättrats mer än 
kontrollgruppen, men efter 12 månader var patienterna i båda grupperna på samma nivå 
funktionsmässigt men interventionsgruppen hade högre skattad livskvalitet. 
 
En kommentar var att Fysioterapeuterna kom utifrån och hade svårt att bygga upp 
samarbetet med vårdpersonalen, eftersom de inte ingick naturligt i teamet. Viktigt att få 
med personalen och få dem att inse att de kan göra skillnad. 
 
Ref: Crotty M m fl. Should we provide outreach rehabilitation to very old people living in nursing care 
facilities after a hip fracture? A randomized controlled trial”, Age Ageing 2019;58(3):373-80.  
 
Prof Lauren Beaupre, University of Alberta, Canada, pratade om “Rehabilitation after hipo 
fracture for nursing home residents: a controlled feasibility trial” 
Lauren Beaupre har tidigare presenterat studien REGAIN där man jämfört personer som 
skrivits ut efter en höftfraktur till äldreboende, dels personer som deltagit i ett 10-veckor 
rehab-program och dels personer som fått vanlig vård. I 10-veckorsprogrammet ingick 30 
tillfällen med fysioterapeut + 2 fys ass som anställdes speciellt för programmet. 
Programmet bestod av förflyttnings-, gång- och funktionella övningar med individuell 
anpassning. 75% av deltagarna hade svår kognitiv svikt, medelåldern var 89 år. 
Träningsgruppen gick bättre vid 3 månader och skillnaden kvarstod vid 1 år, likaså hade 
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de högre värden i fysisk funktion och livskvalitet. Ingen skillnad i mortalitet. Även 
anhöriga intervjuades per telefon. 
Se bild ang funktion och livskvalitet, att träna mer utomhus (röd 
heldragen=intervention ute, röd streckad linje=kontroll) gav bättre resultat än 
inomhus: 
 

 
 
Monica Beckmann, Baerum sjukhus, Oslo, Norge 
”Effect of structured exercise interventions in the early phase to improve physical function after 
hip fracture – a systematic review and meta-analysis, HIP FRAC project”. I HIP FRAC lottas 
patienterna på sjukhuset till antingen rehabiliteirng eller vanlig vård. Rehabiliteringen 
sker på Baerums sjukhus, som är korttidssjukhus. Monica berättade även om en review 
av studier kring tidig träning efter höftfraktur. Litteratursökningen slutade i att man 
hade 9 artiklar som uppfyllde kriterierna. Små studier som var heterogena vad gäller t ex 
population och outcome. Man kunde se viss effekt på balans, uthållighet, men inga 
skillnader efter subgruppanalys. 
 
Cathie Sherrington, professor, University of Sydney. “Home exercise after fracture (hip or 
pelvic) – findings and clinical implications of the RESTORE trial”  
Cathie har tidigare berättat om RESTORE-studien och nu har man fått fram preliminära 
data som ännu inte är publicerade. I den förra studien på hemträning efter höftfraktur 
fick träningsgruppen fler fall än kontrollgruppen, vilket förstås inte var vad man 
väntade. I RESTORE har man testat hemträning efter fraktur på ett säkert sätt med 10 
besök av fysioterapeut + 5 telefonsamtal, individuellt träningsprogram med motiverande 
samtal, fallpreventionsutbildning. Hemträning skulle göras 3 ggr/v på egen hand, med 
progression. Man såg ingen skillnad i antalet fall mellan träningsgrupp och 
kontrollgrupp denna gång. Däremot såg man en skillnad i SPPB (2 p skillnad), liksom i 



6 
 

fysisk förmåga (PPA=Physical Performance Assessment), sinnesstämning, deltagande i 
aktiviteter utanför hemmet samt i livskvalitet (EQ-5D).  Däremot ingen skillnad i 
gångförmåga, frakturer m m.  
 
Anja Dautel, MS, Robert-Bosch Hospital, Stuttgart 
“Multifactorial intervention for hip and pelvic fracture patients with mild to moderate cognitive 
impairment – findings of the OF-CARE trial” 
Anja berättade om en studie som pågått ett tag på personer med höft- eller bäckenfraktur 
med kognitiv nedsättning. Man mätte aktivitet med ActivePal sensor, fall, depression, 
SPPB, FES och livskvalitet. Interventionsgruppen fick prova målsättning med kort (finns 
beskrivet i tidigare rapport från FFN), träning 2 ggr/v i hemmet inne och ute med 
fysioterapeut under 4 månader efter utskrivning. Ingen effekt syntes i SPPB, 
gånghastighet, livskvalitet och depression. En liten skillnad i FES uppmättes. En 
förklaring till att skillnader uteblev kan vara att kontrollgruppen hade högre värden före 
start, trots lottning. 
 

 
 
 
Sally Lamb, professor, Oxford. ”Fall prevention in community dwelling populations: up to 
date evidence and implications” 
Sallie Lamb är förutom professor i fysioterapi chef för Centre for statistics in 
medicin/centre for rehabilitation research i Oxford. Hon beskrev forskningsläget när det 
gäller fallprevention för hemmaboende äldre personer och talade om multifaktoriella 
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interventioner då interventionen är anpassad efter individen medan ”multiple 
component” intervention är när alla får exakt samma program. Starkast evidens finns för 
att träning minskar fallrisken. Balans- och funktionell träning minskar i genomsnitt fall 
med 24%, balans- funktionell och styrketräning med 34%, tai chi med 19%. Saknas 
studier där man mäter effekten på längre sikt. Det behövs stora studier med många 
deltagare där man även kan titta på ”subgrupper”, t ex de som faller ofta etc, samt att 
följa dem under mer än ett år. 
 
PReFIT – en stor studie med 10000 deltagare där OTAGO prövas på olika ställen i 
Storbritannien pågår. Man har sett en minskning av fall, men ännu ingen bestående 
effekt. Ingen av de valda interventionerna har minskat antalet frakturer. 
Sallys slutsats var: Träning är den mest beprövade och pålitliga interventionen för 
fallprevention. 
 

 
 
 
 
Fysioterapidagen avslutades med en paneldiskussion med alla föredragshållarna. 
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Onsdag 28 augusti – FFN  
 
På onsdagen invigdes den ”riktiga” FFN-konferensen i Oxford Universitys stora 
pampiga hall med kristallkronor, blyinfattade fönster och porträtt på en mängd 
”gubbar”, dekaner och andra, på väggarna. Lite historia: 1874 fick kvinnor möjlighet att 
studera vid Oxford och 1974 tillät alla colleges kvinnor som medlemmar. Det sista 
colleget att acceptera båda könen var St. Hildas College som tog emot ansökningar från 
män (!) första gången 2008. Hela Oxford präglas av universitetet och alla colleges knutna 
till detta. De flesta collegen (heter det så i plural på svenska?) grundades under 14-, 15- 
och 1600-talen.  
 
Efter invigningen följde olika parallella workshops. Jag deltog i ett om sarkopeni: 
Slowing the slippery slope from sarcopenia to frailty: the SIMPLE approach to 
managing malnutrition in hip fracture. 
 
Silvia Migliaccio från Italien talade om “Multidimensional evaluation of frail subjects with 
sarcopenia” 
Sarkopeni definierades från början f f a med minskad muskelmassa, men har under 
senare år utvecklats till att omfatta betydligt fler dimensioner. Processen när man 
utvecklar sarkopeni innefattar bl a fall, frakturer, funktionsnedsättning inklusive nedsatt 
muskelstyrka, endokrin påverkan, d-vitaminbrist, nedsatt fysisk aktivitet, nedsatt 
nutrition. Det finns också beskrivet något som kallas ”sarcopenia obesity”, som 
innehåller ökad fettmassa med risk för cirkulär påverkan.  
 
Lorenzo Donini från Italien berättade om ”Nutritional intervention in sarcopenia”. Viktigt 
med proteiner av olika sorter och de behöver innehålla hög grad av essentiella 
aminosyror, lycin är viktigt. De essentiella aminosyrorna är anabola agenter och 
reducerar nedbrytningen av proteiner i kroppen. Omega3 är också viktigt, minskar 
inflammationer, antioxidanter också viktiga för att minska ”oxidative stress”, D-vitamin 
viktigt för muskelmassan, fysisk funktionsförmåga m m. Musklerna har specifika D-
vitaminreceptorer. Han ställde frågan om man kan äta tillräckligt med högvärdiga 
proteiner enbart genom maten vid hög ålder eller om det kan behövas supplement (t ex 
mer än 600 g kött). Medelhavsdieten är generellt sett bra och troligen behövs en 
kombination av bra mat och supplement av vitaminer. Man hade testat äldre personer 
som bara fick vitamintillskott mot äldre personer som fick både vitamintillskott och 
fysisk träning. Kombinationen med träning gav bättre resultat. Dock ej helt klart vilken 
träning som är mest effektiv och i vilken dos. De flesta studier har gjorts på friska äldre 
personer, men det behövs mer forskning på sköra äldre – alltså FLER STUDIER! 
 
Anthony Johansen, ortogeriatriker från Storbritannien, pratade om ”A practical approach 
to nutritional support in hip fracture patients”. Han underströk att patienter med höftfraktur 
som hade nedsatt nutritionsstatus före frakturen har högre risk att dö i efterförloppet. På 
en av hans avdelningar vägde en dietist patienternas mat före och efter måltiden och 
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konstaterade att de fick i sig hälften av vad de skulle behöva äta näringsmässigt. 
Personalen frågade sig så varför de åt så dåligt? Berodde det på all medicinering med 
smärtlindring etc? På att maten inte var god eller såg god ut? Anthony gick tillbaka till 
sin familj och f f a till sin gamla mamma som kom in på sjukhus, för att få råd till 
förbättring av måltidssituationen på sjukhuset. De prövade sedan att använda färgad 
tallrik med liten kant, supplement av vitaminer i gröt och soppa och att patienterna fick 
stöd, socialt umgänge (t ex sitta vid samma bord med trevlig dukning) att äta (gör det 
som mamma gör). Intaget av mat ökade med detta och patienterna blev mer nöjda och 
glada, f f a av att inte äta maten ensam vid sin säng. 
 
Jack Bell dietist från Australien pratade om ”A systematised interdisciplinary malnutrition 
program for implementation and evaluation – SIMPLE”. Han menade att alla patienter med 
höftfraktur har risk för undernäring och att detta är ett problem för hela teamet. Han 
hävdade att maten är lika viktig som medicinen. 
 
En workshop med titeln ”Scaling upp quality improvement for patients with a hip fracture – 
HIP QIP” inleddes av Mike Reed (mike.reed@nhs.net) från Storbritannien som pratade 
om ”How to collaborative worked: site selection and video”. Prof Reed arbetar vid 
nämnda höftfrakturbas i Storbritannien där man p g a registreringen har kunnat minska 
mortaliteten och ökat engagemanget i kvalitetsarbete inom vården för patienten med 
höftfraktur, t ex “Save 100 lives” “Improve care”, “Improve nutrition”, “30 hours time to 
surgery” m m. Mike Reed beskrev processen hur man arbetade med personalgrupper för 
att diskutera och lära sig hur man skulle skapa ”great care”. Grupperna hade olika 
utbildningstillfällen, jobbade med uppgifter tillsammans hemma, återträffades i 
utbildningen, hem till sin arbetsplats igen och mäta och utvärdera (ungefär som 
kvalitetsgrupper). Kom fram till att de äldre patienterna ville ha mer gemensamma 
aktiviteter och ordnade då Tea parties med träning (min kommentar: såg trevligt ut men 
var tyvärr i sittande) – slog 3 flugor i en smäll: nutrition, social gemenskap, träning. Man 
kan hitta mycket intressant kring liknande arbeten på National Hip Fracture Database  
(https://www.nhfd.co.uk/).  
 
Anthony Johansson återkom i denna session och pratade om HipQUIP. Han sa att, i 
motsats till vad ortopeder tror, vill inte patienter med höftfraktur i allmänhet undvika 
döden (they realize they will die anyway), men de vill ha ett bra liv den tid de har kvar. 
Detta var ett uppvaknande för ortopedläkare (!). Man startade ett projekt där patienter 
efter en höftfraktur på två olika sjukhus i UK skrevs ut direkt till hemmet. På sjukhuset 
erbjöds de HipQUIP-program, för att öka andelen patienter som skrivs ut direkt hem. 
Programmet innehöll bl a stöd vid måltider, att erbjuda extra mål och socialt stöd (se 
tidigare anteckning). 
 
Ortoped Dominic Inman pratade sedan om FIC-blockad och att den ökar tidig 
mobilisering samt om vikten av tidig och säker operation (t ex erfaren ortoped, snabb 
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operation, hålla koll på blodtrycket under operationen). Fysioterapeut Jocelyn Hopkins 
pratade om grupper på avdelningen för att öka motivationen till träning. 
 
Efter detta diskuterade två personer med olika syn på vad man ska satsa på: Anthony 
Jonson som hävdade att nutrition och dietiststöd var viktigast medan Dominic Inman 
och Jocelyn Hopkins hävdade att tidig mobilisering var viktigast att satsa på. Vi i 
publiken fick delta i diskussionen och skulle rösta – svårt för båda sakerna är ju lika 
viktiga!?  
 
På eftermiddagen hade företaget Zimmer Biomet ett symposium om ”Rapid Recovery 
Fragility Fracture Hip Pathway”. Bl a togs ämnet anemi upp och att anemi försvårar 
mobiliseringen upp till 50% (dag 3 har 40% av patienterna anemi).  
 
Sist på onsdagen var det bl a ett symposium ”Forum with physiotherapy societies” med 
Sallie Lamb och Anja Dautel som moderator. Ruth Ten Hove från Chartered Society 
(Engelska fysioterapiförbundet) pratade om en enkätundersökning som gjorts våren 2017 
i England och Wales. 131 av 173 akutsjukhus deltog, med sammanlagt 7000 
höftfrakturpatienter, ca 600 fysioterapeuter. Man fick fram att 68% erbjuder tidig 
mobilisering, men att endast 10% av höftfrakturpatienterna mobiliseras dag 1, 20% 
erbjuds rehabilitering i hemmet, men det är i genomsnitt 15 dagars väntetid för 
hemrehab. Man sammanställde rekommendationer (HipSprint): Tidig mobilisering, 
intensiv rehabilitering, kontinuitet i vårdkedjan, lokalt stöd och kvalitetsutveckling efter 
utskrivning. 
 
Michelle Fitzgerald, fysioterapeut från Dublin, har varit med och utvecklat Irlands Hip 
Fracture Data Base (bygger på vårt Rikshöft kvalitetsregister). De har undersökt hur det 
står till på de 7 sjukhus som har höftfrakturer i Irland och bl a frågat om patienten 
mobiliseras dag 1 samt om fysisk funktionsförmåga: CAS (Cumulative Ambulation 
Scale) dag 1 postop + vid utskrivning samt NMS (New Mobility Score) före frakturen i 
kvalitetsregistret och detta registreras av fysioterapeut på sjukhuset. Senaste mätningen 
visade att 77% mobiliserades dag 1 efter op och 50% hade höga poäng på NMS. Nu har 
man lyckats få in CAS före frakturen samt vid utskrivning i Hip Fracture Data Base 
(kvalitetsregistret). 
 
CAS: 3 fysiska funktionsförmågor bedöms: 

1. I/ur sang 
2. Resa sig från stol 
3. Gå med eller utan hjälpmedel 

Skala:  0 = klarar ej, 1 = med hjälp eller guidning 2 = klarar självständigt Max poäng: 6 
 
NMS: 3 funktions/aktivitetsförmågor bedöms: 

1. Gång inomhus 
2. Gång utomhus 



11 
 

3. Handla 
Skala: 0 = klarar ej, 1 = med hjälp eller guidning 2 = med hjälpmedel 3 = självständigt utan 
hjälpmedel. Max poäng: 9. 
Ref: Kristensen MT m fl. Cumulated Ambulation Score to evaluate mobility is fesible in 
geriatric patients and in patients with hip fracture. Danish Medical Journal 2012; 
59(7):A4464 
 
Morten Tange Kristensen, fysioterapeut från Höj Tosterup i Danmark, pratade om 
”Using physiotherapy measures for short-term follow-up”. Han har tagit fram CAS (se ovan) 
och CAS är nu inlagt i nationella höftfrakturregistret i Danmark före fraktur och vid 
utskrivning. Man har sett att 60% av patienterna med höftfraktur vid utskrivning inte 
återfår samma poäng i CAS som de hade före frakturen, trots att det handlar om basala 
funktioner som att ta sig i/ur säng, resa sig från stol och gå. 
 
Torsdag 29/8 
 
Torsdagen inleddes av en gemensam föreläsning om akutvård vid höftfraktur. Jeffrey 
Carsson beskrev en review om blodtransfusion vid höftfrakturoperation. Enligt 
slutsatsen i denna review är det ingen skillnad varken med generösa eller mindre 
generös med transfusioner – han uppmanade att ”use less blood”!  
 
Anthony Johansen, ortogeriatriker från Cardiff UK. Anthony har varit med och skrivit 
”The blue book” om fragilitetsfrakturer och tagit fram NICE guidelines on hip fracture: 
The blue book:  https://www.bgs.org.uk/sites/default/files/content/attachment/2018-05-
02/Blue%20Book%20on%20fragility%20fracture%20care.pdf 
NICE guidelines on hip fracture: https://www.nice.org.uk/guidance/cg124/resources/cg124-hip-
fracture-full-guideline 
 
Anthony berättade om ”The National Hip Fracture Database setting the standards for hip 
fracture care in the UK”. Storbritannien har tagit vårt register Rikshöft som utgångspunkt 
för sin databas (startade i Skottland). I Storbritannien måste man följa guidelines och 
standarder för att få ekonomisk ersättning vid behandling av höftfraktur. Det gör att man 
är mer benägen att följa riktlinjer. Man har följt patientgruppen och sett att intensiv 
rehabilitering med fortsatt träning efter utskrivning har sparat pengar. Man har också 
sett att mortaliteten sjönk dramatiskt så fort man började registrera i databasen. Det är 
stor variation mellan sjukhuset, t ex hur många som får total höftprotes samt hur många 
som mobiliseras dag 1. 
 
Därefter deltog jag i en workshop ”Measuring recovery following hip fracture in post-
acute settings: What are the best measure?” 
Först talade Morten Tange Kristensen från Danmark om ”Outcome measures recommended 
for clinical and research use by the APTA Clinical Practice Guidelines: PT management of older 
adults with hip fracture”. Morten skrev att man gjort en stor genomgång av alla 
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mätinstrument och klassat dem efter hur tillförlitliga de var och hur mycket evidens det 
fanns för att de mätte det de skulle mäta. Funktionsmått som har  

 Hög tillförlitlighet (A=måste använda): Gånghastighet, CAS (Cumulative 
Ambulation Score), TUG, Verbal Rating Scale (VRS) 

 Ganska hög tillförlitlighet (B=bör använda): 6MWT, CST, FES-I, NMS  
 Relativt hög tillförlitlighet (C=kan använda): SPPB, DEMMI, SF-35, FIM, EQ_5D3 

 
Testen ska vara gratis, annars används de inte (en del har börjat ta betalt för test) 
Testerna ska inte ta för lång tid att utföra och helst inte ha för mycket tak- och golveffekt 
för den patientgrupp som avses. 
Det behövs fler studier ang reliabilitet och validitet av testmetoder! 
 
Därefter pratade Lise Kronborg från Danmark om ”Optimiziation of the cross-sectional 
post-acute rehabilitation course after hip fracture surgery – which outcome measures are useful?” 
Lise beskrev ett projekt där man använt mixed methods (d v s blandat kvalitativa och 
kvantitativa metoder) efter utskrivning från sjukhus. Man har i projektet tagit in 
patientperspektivet och använt målorienterad bedömningar (goal-oriented assessments).  
T ex tränade man att komma upp från golvet om patienten var rädd att falla. Patienterna 
gillade TUG och ShortFES-I, dessa test var också känsliga för förändring. Patienterna 
gillade också att man använde Goal Assessment. 
 
Matt Costa (se ovan) ortoped från Oxford talade om ”Mapping patients’ expectations of 
recovery after hip fracture”. Han beskrev att patienter är mer intresserade av funktion än 
överlevnad. Mäter vi det som är viktigt för patienten? Intervjuer med patienter och 
anhöriga (även patienter med demens) visade att det viktigaste målet var att komma 
tillbaka till samma funktion och livskvalitet som före frakturen. Rörlighet, att kunna gå 
stabilt utan att falla eller rädsla att falla, var viktigast för dem som kunde gå före 
frakturen. Därefter kom att klara dagliga aktiviteter. Viktigt att få med patientens röst i 
utvärdering, s k PROMS (Patient Reported Outcome Measures).  
 
Matt konstaterade att EQ-5D före operation (skattad efter op) var 0,6 (max poäng är 1), 
men efter operationen har det sjunkit till -0,2 (=värre än död, eftersom 0 = död). En tid 
efter operationen stiger det till 0,4 men kommer inte upp i samma som före. Viktigt för 
vården att tänka på: 
Smärtlindring 
Nutrition 
Delirium – minska 
REHAB! 
 
Ref: Griffiths F m fl Evaluating recovery following hip fracture: a qualitative interview study of what is 
important to patients. MBJ Open 2015; 5(1):e005406. 
 
Nästa workshop hade titeln “Rehabilitation after hip fracture”. 
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Catherine Sackley, UK, ”Equity in rehabilitation interventions after hip fracture; a systemtid 
review”. Catherine beskrev att det i UK är nästan omöjligt att få etiskt tillstånd att ta med 
patienter med demens i studier. Detta gör att forskningen på denna grupp är begränsad, 
men att den är angelägen. En studie från Dublin, From Broken Bone to Going Home, 
med 350 höftfrakturpatienter, där man observerat och följt dem under 1 år. De delades in 
”not frail” ”frail” och ”severely frail”. Under ett år dog 11% i gruppen not frail, 30% i 
frail och 47% i severely frail. 
 
Ref: Sheehan KJ m fl. ”Conceptual framework for an episode of rehabilitative care after surgical repair of 
hip fracture” Phys Ther 2019;99(3):276-85. 
 
Nina McKinnan Edwards från Danmark pratade om ”Risk factors for new and persistent 
chronic opioid use after hip fracture surgery; a Danish nationwide cohort study fron 2005 to 
2016”. Tre månader efter operation fanns en risk för överanvändning av opioider. Störst 
risk hade yngre patienter, kvinnor, överviktiga samt patienter med ptff. Patienter som 
opererats med totalprotes hade lägre opioidanvändning än de som fått osteosyntes. 
Alltså störst risk för fortsatt överanvändning av opioider efter en höftfraktur: 
Kvinnor över 85 år, överviktiga, med ptff samt opererade med osteosyntes (gör väl alla 
med ptff?). 
 
Dawn van Berkel, Nottingham UK, pratade om ”Why can’t I stand? A local hip sprint 
quality improvement project of failure to mobilise on day 1 post hip fracture surgery”. Man 
tittade på 69000 höftfrakturpatienter i databasen 2005 – 2016. Hälften hade lågt blodtryck 
och 50% gånghjälpmedel före frakturen.. 69% var uppe dag 1 med hjälp av fysioterapeut. 
Man tittade på varför de övriga ej kommit upp dag 1. Man fann ingen association med 
FIC-blockad eller ej, däremot påverkade mängden iv-vätska andelen som inte kom upp, 
liksom om fysioterapeuten inte var engagerad samt smärta.  
 
Vi frågade oss varför det måste vara en fysioterapeut som tog upp patienten…?? 
 
På lunchseminariet (anordnat av en läkemedelsfirma) redogjordes för 
osteoporosuppföljning av 3700 kvinnor som svarat på enkät + journaldata. Målet var att 
fånga personer med osteoporos som inte hade behandling. Av dessa 3700 kvinnor hade 
endast 600 en osteoporosdiagnos, ca 1400 hade haft fraktur senaste året och 55% hade 
risk för fragilitetsfraktur varav 31% hade en osteoporosdiagnos, varav 70% inte hade 
medicin för osteoporos. 
 
Råd från forskarna: 
 För personer med låg risk för fraktur: förebygg fall, förhindra frailty, bevara 

benhälsan genom fysisk aktivitet. 
 För personer med hög risk för fraktur: behandla sjukdomar, nutrition, fallprevention, 

förebygg en andra fraktur. Efter en fraktur har man fördubblad risk för en ny fraktur. 
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 Viktigt att få med patienterna i behandling och råd. Gör en strukturerad 
fallriskbedömning. 

 
Torsdag e m 
 
Workshop: “The patient, the fall and the hip fracture” 
 
Först ut var Jaqueline Close, geriatriker från Australien. Hon beskrev bl a fakta om 
personer med demenssjukdom och fall: 

 60-70% faller någon gång under ett år 
 fraktur är 3 ggr vanligare  
 fallriskökande mediciner är vanligare 
 en tredjedel av sjukhusbesök orsakas av fall 
 sämre prognos efter sjukhusvistelse 

 
I en studie där man följt en grupp av personer med kognitiv nedsättning visade det sig 
att personer som föll två eller fler gånger (”multiple fallers”) jämfört med icke-fallare: 

 Hade långsammare reaktionsförmåga med arm-hand 
 Fördubblat ”sway” (svängning) i stående på golv 
 Sämre muskelstyrka 
 Högre poäng på depressions- och ångestskala 

Hon summerade: 
 Personer med kognitiv nedsättning har ökad fallrisk 
 Fysisk funktionsförmåga är en viktig faktor för att identifiera ökad fallrisk 
 Identifierade nedsättningar bör mötas av adekvata åtgärder 
 
Jacqueline tog även upp en finsk studie, The Finnish Alzheimer Disease Exercise Trial 
(FINALEX) som undersökt effekten av intensiv och långvarig träning av fysisk 
funktionsförmåga och rörlighet hos personer med Alzheimers sjukdom som bodde 
hemma med anhörig/a. I studien ingick drygt 200 hemmaboende personer 65 år eller 
äldre personer med Alzheimers sjukdom och som kunde gå självständigt. Ena 
träningsgruppen fick träning 1 tim 2 ggr per vecka i 12 månader med fysioterapeut och 
den andra träningsgruppen fick hemträningsprogram 1 tim 2 ggr per vecka under 
samma tid. En kontrollgrupp fick sedvanlig kommunal vård. Man mätte bl a SPPB (Short 
Physical Performance Battery) och ADL med FIM (Functional Independence Measure) 
samt kostnader. Resultat: Alla grupperna försämrades funktionellt under året men 
kontrollgruppen försämrades signifikant mer än träningsgrupperna. Detsamma gällde 
för ADL-förmågan. Träningsgrupperna hade signifikant färre fall än kontrollgruppen. 
Kostnaderna var inte högre för träningsgrupperna. 
 
Ref: Pitkälä KH et al, Effects of the Finnish Alzheimer disease exercise trial (FINALEX): a randomized 
controlled trial. JAMA Intern Med 2013;173(10):894-901. 
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J berättade även om en annan studie i Australien, i-FOCIS där man undersökt 
individanpassad träning och fallriskprogram hos 360 hemmaboende äldre personer med 
kognitiv nedsättning. Träningsgruppen fick 12 månaders hemträning med arb ter och fys 
ter. Tyvärr visade resultaten inte på några skillnader jämfört med kontrollgrupp. 
 
Vad kan man göra för att minska fallrisken, förutom träning av styrka och balans? 
 Behandla synnedsättning och starr om möjligt 
 Undvik bifokala glasögon 
 Medicingenomgång 
 Fotvård och bra skor 
 Minska skaderisken, t ex med höftbyxor 
 Behandla osteoporos 
 
Inder Singh, geriatriker från Cardiff, pratade om ”Can we prevent falls in hospital” 
Han beskrev hur mycket fallolyckor på sjukhus kostar. I Storbritannien genomförde man 
2012-2016 en undersökning hos alla sjukhus för patienter som skrivits in på sjukhus p g a 
fall, där man genomfört olika multifaktoriella multiprofessionella fallförebyggande 
gärder. Man fann bl a att 

 det var högre fallrisk med enkelrum 
 95% av patienterna kom från eget hem 
 fler fall inträffade strax före utskrivning 

 
Medelåldern för kvinnor var högre (83 år) än män (79 år), medelvårdtid för första fallet 
var 15 dagar. Antalet höftfrakturer hade en minskande trend. Man fann en signifikant 
minskning av fallrisk efter genomförande av fallförebyggande åtgärder. Åtgärder som 
införts var bl a ökad träning med fysioterapeut, grupper på avdelningen m m. Han 
konkluderade att fallprevention är ALLAS problem det går att minska fall och fallrisk 
men det är många faktorer som påverkar! 
 
Några av åtgärderna som minskade antalet fall på sjukhus: 
 Bedömning och behandling av delirium 
 Kontinensvårdplan 
 Liggande/stående blodtryck 
 Medicinsk genomgång 
 Bedömning av synförmåga 
 Larmklocka inom räckhåll ALLTID 
 Gånghjälpmedel inom räckhåll! 

 
Ref: Singh I, Edwards C, Anwar A. One-year mortality rates before and after implementing quality-
improvement initiatives to prevent inpatient falls (2012-2016). Geriatrics (Basel) 2018:3(1). 
 
Julie Whitney från Storbritannien pratade om ”Learn from fallers?” . Hon tog upp behovet 
av att screena fallrisk och använda multifaktoriella bedömningsinstrument. Man har 
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provat ett program där man gör en fallriskbedömning dag 3 efter inskrivning på sjukhus 
där man screenar många olika faktorer, bl a delirium, blodtryck, syn, medicinsk 
genomgång 
 
Ref: Whitney J et al. Identification of high risk fallers among older people living in residential care facilities: 
a simple screen based on easily collectable measures. Arch Gerontol Geriatr 2012;55(3):690-5. 
 
Nästa talare var Helen Wilson som hade som ämne “Can we stop hip fracture patients 
coming back with another fall?”  
Helen berättade om en studie där man följde upp 178 patienter (ej SÄBO eller 
demensdiagnos) ett år efter en höftfraktur. 42% hade fallit under året, 20% hade flera fall, 
58% hade undernäring eller risk för undernäring, 55% hade D-vitaminbrist och 75% hade 
sarcopeni. Under året inträffade 227 fall, i genomsnitt 150 dagar efter höftfrakturen, med 
30% fall som gav skada, ca 10% får en ny höftfraktur. Det handlade alltså om sköra äldre 
personer. Man använde Clinical Frailty Scale för att gradera skörhet hos patienterna: 
 
 Clinical Frailty Scale  
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.  
 
Personer med mild till moderat skörhet (4-6 på skalan) har ofta nedsatt balans och 
gånghastighet, många mediciner och en multifaktoriell bakgrund. För att förhindra 
fler fall bör man göra en gedigen genomgång av medicin och sätta igång 
rehabilitering och träning av styrka och balans. 
 
Personer med allvarlig skörhet dör inom ett år. 
 
Ref: Lloyd BD et al. Recurrent and injurious falls in the year following hip fracture: a prospective study of 
incidence and risk factors from the sarcopenia and hip fracture study.J Gerontol A Boil Med Sci, 
2009:64(5):599-609. 
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Fairhall N et al. Effect of a multifactorial, interdisciplinary intervention on risk factors  for falls and fall rate 
in older people: a randomized, controlled trial. Age and Ageing 2014;43:616-22. 
 

Fredag 30/8 
 
Fredagen var sista mötesdagen och inleddes av en uppdatering av evidensläget för 
träning efter höftfraktur av Cathie Sherrington, professor i fysioterapi från Sydney. Hon 
pratade om “Evidence Update: Exercise post hip fracture”. 
 I en review av Dyer et al, där man inkluderat 38 studier, visades bl a att man genom att 
mäta med SPPB (Short Physical Performance Battery,  mäter gånghastighet, balans och 
uppresning från stol) kunde påvisa skillnad i resultat om patienten vårdats på en 
avdelning med comprehensive geriatric care eller en ortopedavdelning. För patienter 
som före frakturen var självständiga i ADL behövde mellan 20 och 60% hjälp med ADL 
efter 1-2 år. Mellan 40 och 60% återfick samma rörelse- och gångförmåga som före 
frakturen. Det saknas studier som utvärderar patienternas egna värderingar, delaktighet 
och social återhämtning. 
 
Ref: Dyer SM, Crotty M, Fairhall N, Magaziner J, Beaupre LA, Cameron ID, Sherrington C, Fragility 
Fracture Network (FFN) Rehabilitation Research Special Interest Group. A critical review of the long-term 
disability outcomes following hip fracture. BMC Geriatr 2016;Sep 2;16:158. 
 
Det är en ny uppdatering av Cochranes rapport om träning och fallprevention publicerad 
2019. Studier har också visat att personer som gick snabbt före frakturen har större grad 
av återhämtning, t ex om man mäter med SPPB. Det saknas dock fortfarande studier 
kring den första akuta fasen på sjukhus efter en höftfraktur. 
 
Det finns inom Best Practice följande kriterier: 
 Operation inom 30 tim 
 Geriatrisk och ortopedisk vård 
 Vård och rehabilitering ska utvärderas enligt protokoll 
 Geriatrisk bedömning inom 72 tim 
 Geriatriskt inriktad rehabilitering 
 Frakturprevention (prevent the second fracture) 
 
Jae-Young Lim, Korea, pratade om “Preliminary results of comparative effectiveness of 
fragility fracture integrated rehabilitation management for elderly individuals after hip fracture 
surgery: a multicenter randomized controlled trial” 
Lim konstaterade att organisationen inte tillräckligt stödjer god klinisk praktik. 2016 kom 
en ny modell av integrerad rehabilitering enligt standardiserat protokoll som även 
innefattade utbildning av patient och anhöriga, bedömning av arbets- och fysioterapeut 
av bl a ADL, balans, gångförmåga, bedömning av nutrition. Det pågår nu en RCT 
multicenterstudie där man jämför standardvård med den modell enligt ovan protokoll 
(kallat FIRM). De som fick FIRM har i preliminära resultat visat bl a lägre mortalitet, 
bättre rörlighet och gångförmåga. 
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Ref: Lee SY, Beom J, Kim BR, Lim SK, Lim JY, Fragility Fracture Rehabilitation Study Group. Comparative 
effectiveness of fragility fracture integrated rehabilitation management for elderly individuals after hip 
fracture surgery: a study protocol for a multicenter randomized controlled trial.  Medicine (Baltimore) 
2018; May;97(20):e10763. 
 
Från postrarna sågs bl a i en dansk poster att patienter som efter höftfraktur inte blev 
mobiliserade dag 1 efter operation hade 46% högre risk att dö. Även de som hade lägre 
poäng på NMS (New Mobility Score) hade högre mortalitet.  
Viktiga komponenter i vården efter höftfraktur:  

 bedömning av frailty 
 tidig operation 
 tillräcklig smärtlindring 
 förhindrande av förvirring 
 tidig mobilisering 
 fysioterapeut även på helgen.  

I Danmark har man bestämt att patienter som vårdas på sjukhus p g a höftfraktur ska ha 
fysioterapi 7 dagar i veckan oavsett var i landet man vårdas. 
 
 
Lena Zidén, fysioterapin, SU/Mölndal 
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