
Anteckningar från Fragility Fracture Network (FFN) konferens i Dublin 4-7 
juli 2018 
 
Konferensen hölls denna gång i konferenscenter Royal College of Surgeons i centrala Dublin. 
Deltagare kom från olika länder, f f a från Europa, och olika yrkesgrupper, en stor andel var 
geriatriker. 
 
Onsdag 4 juli  
Onsdagen hölls en physiotherapy pre-conference med ett komprimerat program kring fysisk 
aktivitet, frakturer och frailty. 
 
”Physical activity and how to enhance it after hip fracture surgery”. Morten Tange Kristensen 
(mortentange@hotmail.com) från Köpenhamn började med en översikt över forskning kring hur 
man kan öka fysisk aktivitet efter en höftfraktur. Han redovisade bl a om Zusman m fl som har 
gjort en genomgång av studier där man mätt fysisk aktivitet hos personer som opererats för 
höftfraktur och då sett att både personer som är på sjukhus, bor hemma och de som bor på 
äldreboenden tillbringar en stor del av dygnet stillasittande/liggande och har mycket begränsad 
fysisk aktivitet. 
Ref: Zusman Z et al. A systematic review of evidence for older adults’ sedentary behavior and 
physical activity after hip fracture. Clin Rehab 2018;32(5):679-91. 
Taraldsen i Trondheim visade att patienter med höftfraktur som vårdats på ortogeriatrisk 
avdelning hade en halvtimme mer uppegående tid per dag jämfört med patienter som vårdats på 
ortopedisk avdelning. 
 
Ref: Taraldsen K et al. The long-term effect of being treated in a geriatric ward compared to an 
orthopaedic ward on measures of free-living physical behavior 4 and 12 months after a hip fracture – a 
randomized controlled trial. BMC Geriatr 2015;Dec 4;15:160. 
 

 
Upright time over 24 h 4 months (upper) and 12 months (lower) postsurgery, showing the mean time in 
upright for each hour of the day for comprehensive geriatric care (CGC) and orthopedic care (OC) 
 



Davenport beskriver att patienter med höftfraktur på en akut ortopedavdelning var i genomsnitt 
uppegående/stående 1% (16 minuter!!) av dagen och resten av tiden sittande/liggande, oavsett 
veckodag. Endast ett svagt samband fanns mellan aktivitetsnivå och fysioterapiinsatser. 
 
Ref: Davenport SJ et al. Physical activity levels during acute inpatient admission after hip fracture are 
very low. Physiother Res 2015;20:174-81 
 
Lise Kronborg har beskrivit att ökad fysisk aktivitetsnivå på akutavdelning för patienter med 
höftfraktur var högre hos dem som hade lägre fallrädsla. 
Ref: Kronborg L et al. Physical activity in the acute ward following hip fracture surgery is 
associated with less fear of falling. J Aging Phys Act 2016 Oct;25(4):525-32. 
 
I en annan studie såg man att maximal tolererad dos av gångtid utan att uppleva kraftigt obehag 
för hemmaboende kognitivt intakta personer mätt ca 3 månader efter höftfrakturoperation var 
100 minuter i genomsnitt. 
 
Ref: Peiris C et al. Maximum tolerated dose of walking for community-dwelling people recovering from 
hip fracture: a dose-response trial. Arch Phys Med Rehabil 2017;98(12):2533-39. 
 
Morten berättade också att man i en RCT-studie där man använt motiverande samtal för att öka 
fysisk aktivitet och self-efficacy efter höftfraktur uppmätte fler steg, ökad gångtid, ökad säkerhet 
och ökad livskvalitet. 
 
Ref: O’Halloran et al. Motivational interviewing increases physical activity and self-efficacy in people 
living in the community after hip fracture: a randomized controlled trial. Clin Rehab 2016;30(11):1108-
19. 
 
“Systematic review post fracture balance exercises”. Monica Perracini, Brasilien. Monica fick 
hoppa in i stället för en doktorand som inte fått åka till Dublin. Hon redovisade från en review 
om balansträning efter höftfraktur som bl a hennes doktorand Camila Astholpi Lima och hon 
genomfört. Bakgrund: Efter en höftfraktur har 56% fallit igen minst en gång. Man har sett att 
patienterna upplever både smärta och svaghet efter en höftfraktur (Salpakoski et al 2014). 
 
Resultat av reviewn var att det mest vanliga i fysioterapeutiska balansinterventioner är 
funktionell träning. Interventionerna är generellt bristfälligt beskrivna (t ex intensitet, dos, 
duration, progression). 
 
Ref: Salpakoski A et al. Effects of a multicomponent home-based physical rehabilitation program on 
mobility recovery after hip fracture: a randomized controlled trial. J Am Med Dir Assoc. 2014 
May;15(5):361-8 
 
“Multifactorial interventionan approach for cognitively impaired older adults after hip and 
pelvic fracture”. Anja Dautel, Tyskland. Anja har deltagit vid tidigare FFN-möten och berättat 
om intressanta kliniska projekt från Stuttgart. Denna gång pratade hon om ett projekt där man 
använt volontärer som efter en kort utbildning (2 halvdagar) gått hem till patienter som vårdats 
för höft- eller bäckenfraktur och hjälpt dem med hemträningen. Ett syfte med projektet var att 
skapa hållbarhet, d v s att det ska vara ekonomiskt möjligt att driva kontinuerligt och inte kräva 
stora sjukvårdsresurser. Deltagarna hade mild till moderat kognitiv nedsättning. Volontärerna 
fick en liten ekonomisk ersättning av kommunen för sin insats. I Tyskland får patienterna 8 
dagar på akutsjukhus + rehabiliteringscenter 3 veckor (kan förlängas till 6 veckor) efter en 
fraktur. I studien ingick totalt 120 patienter + 90 närstående/vårdgivare. Deltagarna fick Active 
Pal (accelerometer) att bära på sig samt mättes med bl a SPPB, Fear of Falling, smärta, 



depression, livskvalitet, ADL. Dessutom mättes kostnader och sensormätt balans. Medelvärde 
för MMT var 23, medelålder 85 år, 79% var kvinnor, 78 % hade höftfraktur och 22 % 
bäckenfraktur. Baslinjevärde: Medelvärdet för short-FES-I var 14 (7-28 poäng), SPPB 5 p 
(höftfr) resp 4 p (bäckenfr) och deltagarna var uppe i genomsnitt 30 minuter per dag. Man 
använde speciellt utformade kort med bilder för att sätta upp mål. Kortleken innehöll 20 olika 
aktiviteter + möjlighet att hitta på egna önskade aktiviteter. Deltagarna fick även gradera vilka 
aktiviteter som var viktiga. Projektet har blivit väl mottaget bland patienterna. Utvärdering pågår 
och redovisas senare. 
 
Function and mobility after hip fracture in Ireland (IHFD). Michelle Fitzgerald, Tallaght 
hospital, Dublin. Michelle berättade att man startat ett webbaserat kvalitetsregister liknande 
Rikshöft på Irland, IHFD = Irish Hip Fracture Database där man även lagt till frågor om 
livskvalitet och fysisk funktionsförmåga. Det sker nu pilotprojekt där bl a registrering sker av 
fysioterapeuter på sjukhusen, bl a används CAS (Cumulated Ambulation Score) och NMS (New 
Mobility Scale). Registrering sker av tid för och typ av skada och typ av fraktur, tid till 
operation, operatörens och anestesiologens kvalifikation, typ av operation och anestesi, 
involvering av geriatriker, fallriskbedömning, sekundär prevention, initiering av fysioterapi, 
initiering av multidisciplinär rehabilitering. 
 
Michelle medverkar i en studie för att identifiera prediktorer 1 vecka efter operation. Man har 
sett att höftfrakturpatienterna dag 7 hade TUG på 62 sek och att 31% var självständiga i 
förflyttning. Användning av CAS och NMS rekommenderas. Prediktorer för oberoende dag 7 
var fall utomhus, kort tid till operation samt tidigare god fysisk funktionsförmåga. Viktigt också 
att patienterna kom upp på benen dag 1 efter op med fysioterapeut (71% i denna studie). 50% 
handlade inte själva före frakturen. 
 
Ref: Fitzgerald M et al. Mobility one week after a hip fracture – can it be predicted? Int J Orthopaedic 
Trauma Nurs 2018;29, May:3-9. 
 
Irland har 16 sjukhus med totalt drygt 3000 höftfrakturer årligen (jämfört med 18000 
höftfrakturer i Sverige) och det är lite enklare att genomföra gemensamma rutiner när det är så få 
ställen inblandade. IHFS har satt upp 6 standarder för höftfraktur, bl a att alla patienter med 
höftfraktur 
 ska skrivas in på ortopedavdelning inom 4 timmar efter ankomst till sjukhuset alternativt gå 

direkt till operation 
 som är medicinskt optimerade ska opereras inom 48 timmar 
 ska bedömas och vårdas så att risken för trycksår minimeras 
 med fragilitetsfraktur ska opereras på ortopedavdelning och sedan överföras till ortogeriatrisk 

vård fram till utskrivning 
 med fragilitetsfraktur ska bedömas ang osteoporos och få adekvat behandling för det 
 med fragilitetsfraktur efter ett fall ska erbjudas multidisciplinär bedömning och intervention 

för att undvika framtida fall 
 
Hemsida: http://noca.stg.webtogether.ie/ 
Målet är att täcka 90% av alla höftfrakturer i landet i kvalitetsregistret. 
Varje sjukhus ska ha en lokal höftfrakturledningsgrupp (Hip Fracture Governance Committee). 
 



 
 
American Physical Therapy Association Guidelines for Hip Fracture. Kate Mangione, USA + 
Jan Overgaard, Danmark + Morten Kristensen, Danmark. Kate, Jan och Morten berättade om 
guidelines för evidensbaserade fysioterapeutiska behandlingar efter höftfraktur. Ett stort arbete 
har genomförts där man gått igenom vetenskapligt stöd för olika behandlingar. Det som 
rekommenderas och som har stöd i forskningen är: 
A. Strukturerad träning måste innehålla progressiv, högintensiv styrke-, balans-, viktbärande 

och funktionell träning 
B. Även personer med mild till moderat kognitiv nedsättning behöver träning med samma 

innehåll som personer utan demens/kognitiv nedsättning 
Det finns stöd för tidig geriatrisk bedömning och teambaserad målsättning, liksom tidigt insatt 
mobilisering inom 48 timmar efter operation.  
I ett senare skede (efter 6 veckor efter operation) finns stöd för 

A. Utökat träningsprogram 8-16 veckor med styrke- och balansträning 
B. Tillägg av uthållighets/aerob träning 

 

Jan berättade även om ett arbete som han gjort för att bedöma evidensläget för några av våra 
vanligaste mätinstrument, t ex New Mobility Scale (Danmark), gånghastighet, TUG, FES-I, EQ-
5D-3. Han konstaterar att det saknas studier som bedömer tillförlitligheten i instrument som vi 
använder dagligen. Mer forskning behövs!! 
 

Efter genomgång av studier som testar reliabilitet och validitet kom Jan fram till följande: 
Ska användas, både akut och subakut: 
Gånghastighet, CAS (Cumulated Ambulation Score, Danm), VRS (Verbal Rating Scale), 
knäextensionsstyrka 
Bör användas: TUG, 6MWT (6 min walking test), FES-I, FIM, NMS 
Kan användas: SPPB, DEMMI 
 
http://www.med.lu.se/content/download/71229/520412/file/Jimmy%20Nilsson%20&%20Erik%20Viseu.pdf  
Värdering av NMS och CAS som prognostiska mätinstrument för höftfrakturpatienter. Nilsson J och Viseu E, 
Examensarbete 15 hp Läkarutbildningen, Lund, 2011. 
 



Capture the Fragility, Fiona Keoghan, Irland. Fiona berättade om Frailty och skalor som 
används för att mäta grad av frailty, t ex Clinical Frailty Scale. Ingen skala mäter vad patienten 
själv vill! 
Frailty mäts ofta som nedsatt gånghastighet, nedsatt kognition, t ex stops walking while talking. 
Frågor som borde ställas till patienterna på sjukhuset är t ex: Vad skulle göra att du kände dig 
säker på att vara mer fysiskt aktiv? Vad betyder något för dig? Vad behöver du för att klara att 
skrivas ut till ditt hem? 
 
Measurement of physical activity in rehab setting + impact of tailored tech intervention. 
Cathie Sherrington, Sidney. 
Cathie är professor och inblandad i många forskningsprojekt kring fysisk aktivitet, balansträning 
samt höftfrakturrehabilitering. Hon berättade om en studie där man mätt fysisk aktivitet hos äldre 
patienter på sjukhus med hjälp av stegräknare samt accelerometer på höft, hand och fot för att se 
vilket instrument som var mest tillförlitligt. Step Watch var bra för forskning (på ankeln). Fit-Bit 
One liksom Active Pal bra utom för dem som gick långsamt. Resultaten ej publicerade än. En 
rekommendation är att lägga till prisvärd teknologi för patienter på sjukhus för att öka fysisk 
aktivitetsnivå. Det finns också exempel på teknologi som används i hemmet med telesupport 
varje vecka via Skype för att öka aktivitetsnivån efter utskrivning från sjukhus. Patienten kan 
välja mellan WiiFit, X-box, Fitbit, PA-appar, Humac (en balansplatta), Stepping-tiles och flera 
nya apparater för physio gaming med kamera och olika spel. Man har mätt uppegående/stående 
med Active Pal + Mobility scale. Hemma användes mest Fitbit + PA-appar. De som ingick in 
träningsgruppen hade fler steg vid 6 mån, men ingen skillnad i tid uppegående/stående, de hade 
även högre poäng på Mobility scale samt högre på SPPB. Det gäller att ha individuellt 
skräddarsydd träning med olika tekniska hjälpmedel + vanlig träning. 
 
Connected Health for monitoring of older people in the community. Results and user 
experiences. Catherine Blake + Laura Mackey, Irland, laura.mackey@usd.ie  
Catherine och Laura pratade om teknologi i hälsoarbetet, t ex appar, mobile, trådlös mätning, 
“trackers” m m, t ex för att mäta rörelser, hjärtfrekvens, påminna om träning/medicine etc. Det 
finns speciella hjälpmedel för personer med demens, t ex CHESS – Connected Health Suporting 
home Stay in dementia. 
https://www.hrb.ie/funding/funding-awarded/awards-made/award/the-hospital-doctor-retention-
and-motivation-hdrm-project-1/ 
 Personen kan ha en ”padda” med en individuell app som aktiverar registrering av olika saker, t 
ex steg, blodtryck, vikt m m via en vårdgivare som är i hemmet. Vårdgivaren skickar 
information till hälsocentralen och får svar/kommunikation tillbaka. Vid behov kan man ha 
videosamtal. 
 
Catriona Cunningham + Erin Walsh, Irland 
www.getirelandactive.ie – massor av tips för olika åldrar! 
Catriona och Erin berättade om hur man kan veräkna sin stillasittande/liggande tid och hur 
videofilmer kan användas för träningsprogram, alternativ Ticker-Fit på mobilen, 
https://www.tickerfit.com/ .  
De berättade även om QTUG (Quantitative TUG) som ett mätinstrument för funktionell 
mobilitet. https://www.kinesis.ie/qtug/ . QTUG mäts genom en speciell teknisk utrustning 
liknande en mobil med sändare, den räknar ut fallrisk, förändringar sedan förra mätningen, 
jämför med standardvärden, analyserar risk för frailty m m. 
 
Dagen avslutades med ett utbildningsforum med diskussioner. 
 



Torsdag 5 juli FFN  
 
På torsdagen började det ”riktiga” FFN-mötet där alla yrkesgrupper deltog, vilket var över 400 
deltagare från olika länder (fortfarande flest från Europa). Programmet för de tre dagarna var 
digert, med parallella program. 
FFN:s hemsida: https://www.fragilityfracturenetwork.org/  
 
FFN går ut med ett ”CALL TO ACTION” för att sprida kunskap om osteoporos och 
uppmärksamma behovet av att osteoporos ska upptäckas i tid och behandlas (CAPTURE THE 
FRACTURE – att förhindra en andra fraktur). Man pratar dock inte lika mycket om 
primärprevention! 
 
Här kommer anteckningar från några utvalda föreläsningar/workshops som jag deltog i: 
 
Colin Currie, som är en frontfigur inom FFN och som startat den stora Hip Fracture Database i 
Scotland (nu i hela Storbritannien) med Rikshöft som modell, pratade om denna databas och hur 
många patienter som nu finns registrerade i Storbritannien. Man har genom registreringen 
uppmärksammat kvalitetsbrister och t ex kunnat öka tidig operation (inom 48 timmar) från 55% 
till 71% mellan 2007 och 2011, att minska mortaliteten från 11% till 9% under samma tid. 
 
David Marsh som varit ordförande i FFN under många år pratade om höftfrakturincidensen över 
världen, där t ex Kina beräknas få en 20-faldig ökning av höftfrakturer mellan 2020 och 2050 
vilket betyder 6 miljoner höftfrakturer per år. I Västvärlden beräknas antalet höftfrakturer 
fördubblas under samma tid, beroende på den ökande livslängden som ger fler äldre-äldre 
personer. 
 
Workshop Controversy in Anaesthesia 
 
”Does it really matter what type of anaesthesia is delivered? Physiological stability for all”, 
Mark Coburn, Tyskland. 
Mark talade bl a om Xenon som är ett nytt läkemedel inom anestesin. Man har inte sett någon 
signifikant skillnad mellan Xenon och andra läkemedel. 
En studie för att förbättra spinal versus allmän anestesia vid höftfraktur iHOPE är på gång, 
https://bmjopen.bmj.com/content/8/10/e023609  
 
En studie av Pincus et al beskriver sambandet mellan väntetid till operation och 30-dagars 
mortalitet vid höftfraktur. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29183076  
I artikeln där man följt mer än 42000 patienter var medelandelen som dog inom 30 dagar 7%, 
men de som väntade mer än 24 timmar hade högre mortalitet. I Västtyskland har myndigheterna 
bestämt att sjukhuset inte får någon ersättning för höftfraktur om man inte opererar inom 24 
timmar. Man föreslog därför att operation skulle ske inom 24 timmar när inget annat hindrade. 
 
Should anaesthetists be involved outside the operating department? How anaesthesia can 
improve the perioperative team. Ciara O´Donnell, Anaesthetic registrar and research fellow at 
Belfast Health and Social Care Trust, Nordirland 
Ciara berättade att det finns en topp i mortalitet efter höftfrakturoperation på dag 3 postop. Hon 
berättade också om ”POPS” – Proactive of Older People who are undergoing Surgery and 
nätverket Hip Fracture Perioperative Network. British Geriatric Society och British Orthopaedic 
Association har tillsammans skrivit guidelines “The care of patients with fragility fractures”. 



Dessutom finns NICE guidelines, https://www.nice.org.uk/guidance/cg124 , som säger att visa 
patienter mår bättre av en tids optimering i stället för snabb operation. 
 
Ref: O’Donnell CM et al. Development of a core outcome set for studies evaluating the effects of 
anaesthesia on perioperative morbidity and mortality following hip fracture surgery. Bg J Anaesthesia 
2019;122(1):120-30. 
 
Workshop - Research in Fragility Fractures 
 
Research priorities in lower limb and pelvic fragility fractures. A UK priority setting 
partnership with the James Lind Alliance. Miguel Fernandez, ortoped, Oxford. 
Miguel ställde frågan “Hur vet vi som forskare vad som är viktigt att fråga om för patienten?”. 
Man har sänt ut en nationell enkät till patienter och sjukvårdspersonal och sedan i en ny enkät 
bett deltagarna gradera de viktigaste 25 frågorna och därefter diskuterat i grupper med olika 
professioner. Utifrån detta har man tagit fram 10 prio-frågor, bl a: Vad är bästa regim för 
patientens behandling? Vad är viktigast för återhämtning? Delirium? Rehab-planering efter 
utskrivning? Hemsida för James Lind Alliance: www.jla.nihr.ac.uk/priority-
setting.partnerships/broken-bones-in-older-people  
 
Medical complications after arthroplasty for hip fracture in Sweden. A national study on 
42212 patients. Cecilia Rogmark, ortoped, Malmö. 
Man har tittat på icke önskvärda händelser efter höftfraktur och sett att mer än hälften hade 
komplikationer av olika slag, 1/5 handlade om höften och 1/3 var medicinska. Vanligaste 
komplikationen var kardiovaskulärs åkommor. De som fick totalprotes hade mindre risk för 
medicinska komplikationer men högre risk för höftkomplikationer. 
 
Affordable technology in rehabilitation to improve mobility and physical activity, interventions 
and outcomes for hip fracture survivors participating in the AMOUNT (Activity and MObility 
UsiNg Technology) rehabilitation trial. Cathie Sherrington, professor i fysioterapi i Sidney. 
Cathey berättade att 
 
Hip fractures – treatment and functional outcome. Emma Turesson, doktorand Lund. Emma 
beskrev en sammanställning av Rikshöftmaterial där man tittat på 8000 patienter med höftfraktur 
under 25 år. Man såg ingen förbättring i funktion (boende och gångförmåga) under 25 år och 
mortaliteten var densamma. Skrämmande att inte det blivit bättre!! 
 
Prior fracture cascade and indidence of imminent fracture after fragility fracture in a Swedish 
database study.Emese Toth, Ungern. 
Emese berättade att 47% av patienter med höftfraktur hade minst 3 tidigare frakturer, men endast 
10% hade osteoporosbehandling. 20% hade tidigare höftfraktur och 25% tidigare armfraktur. En 
tidigare kotkompression predicerar en höftfraktur. 
 
Rate of sustaining a second hip fracture: an analysis of 29057 patients. Julie R M Craig,  
Ortoped, Belfast. Man hade tittat på 30000 höftfrakturer mellan 2000 och 2017. 6% fick en ny 
höftfraktur, störst risk runt 75-79 år och medeltid till ny höftfraktur var 3 år. 
 
 
 
 
Workshop e m 
 



”Frailty and fragility fractures”, Rónán Ó’Cooimh, Irland. Vitamin D har betydelse i frailty-
processen. Frailty innebär högre risk för fraktur (nästan 30% högre risk om man är frail). Det 
finns olika index för att bedöma graden av frailty, t ex Frieds och Rockwoods och man kan även 
förutse frakturrisk genom dessa index. 
 
”Physical exercise, frailty. Sarcopenia and fragility fracture”, Alvaro Casas, Geriatriker från 
Spanien. Alvaro tog upp betydelsen av fysisk akvititet för frakturrisk. Frailty är ett tillstånd av 
ökad sårbarhet som innebär ökad risk för funktionsnedsättning. Frailty har en komplex bakgrund 
och innebär ofta mångsjuklighet. Muskelstyrkan minskar och har stor betydelse för funktionell 
förmåga. Träningsprogram som innehåller styrketräning, även snabba muskelfiber, är viktigt 
även hos de äldsta. Fysisk tränng bör rekommenderas, med progressiv individuell anpassning av 
träningsmomenten, lika viktigt som medicin. 
 
”The consequences of hip fractures on patients’ activities of daily living and autonomy”, 
Henrik Palm, Danmark. Henrik, som är med i FFN:s styrelse, berättade om en undersökning där 
äldre patienter tillfrågats om hur de såg på sin framtid. 80% svarade att de hellre skulle dö än 
flytta in på äldreboende och bli beroende av hjälp. Vilket gånghjälpmedel patienterna hade före 
frakturen hade betydelse för hur de klarade sig efteråt (oklart hur långt efter det var): 
 
Före hf: Gick ut  Gick med 2 käppar inne Gick med rollator/betastöd inne 
Efter hf: 1/3 käpp 1/2 med 2 käppar 1/4 kunde ej gå 
-”- 1/3 rollator 1/2 rollator/betastöd 3/4 betastöd 
 1/3 utan 
 
“Optimal osteoporosis care to prevent hip fractures”, Polyzois Makras, Grekland.  
Optimal osteoporosbehandling för att förhindra frakturer – då räckerinte vitamin D och calcium. 
Bisfosfonater: 
Alendronate   – minskar frakturrisken med 55% 
Risendum – mest effektiv under 80 år 
Zoledronate – minskar frakturrisken, men ej höftfraktur över 75 år 
 
Denosumab – minskar höftfrakturrisken med 40% samt kotkompression med 70%. Skillnad 
mellan bisfosfonat och denosumab – bisfosfonat lagras i skelettet och frisätts under en tid även 
om man slutat, medan denosumab ej lagras och därmed ej frisätts efter man slutat med 
medicinen. 
 
Bisfosfonater är en grupp läkemedel som minskar nerbrytningen av ben genom att hämma de 
celler i skelettet som bryter ner benvävnad. 
Det finns flera bisfosfonater men de som används mest är de som innehåller de verksamma 
ämnena alendronsyra eller risedronsyra. Du får dem vanligtvis som en tablett som tas en gång 
per vecka. Zoledronsyra är en bisfosfonat som du får direkt i blodet som dropp. Denna 
behandling behöver du endast få en gång per år. Läkemedlet kan vara lämpligt om du har svårt 
att svälja och inte kan ta bisfosfonat i tablettform.  
Denosumab minskar nerbrytningen av ben genom att hämma bildningen, funktionen och 
överlevnaden av de celler i skelettet som bryter ner benvävnad. Effekten bedöms vara minst 
jämförbar med bisfosfonater. Läkemedlet kan användas av kvinnor som passerat klimakteriet 
och som har ökad risk att få benbrott. Det kan även användas av män som har minskad benmassa 
på grund av behandling av prostatacancer. Då används läkemedel som sänker halten av manligt 
könshormon, vilket ökar risken för benbrott. Denosumab används inte som ett förstahandsval. 
Vanligtvis används det om det inte fungerar att ta bisfosfonater i tablettform på grund av 
biverkningar eller om njurarna fungerar dåligt. 



 
”What causes sarcopenia: inactivity or ageing?” Anette Hylen Ranhoff, Norge.  
Sarkopeni kännetecknas av minskad aktivitet och funktion i mitokondrier, minskad 
muskelmassa, ökad andel fett och fibros i musklerna, minskat antal snabba muskelfibrer, minskat 
antal anabola hormoner, kronisk inflammation, nedsatt nutrition f f a proteiner och energi och 
inaktivitet. Sarkopeni är en följd av en kombination av åldrande, livsstil och sjukdomar. En 
studie med 38 män 55-80 år som åkt skidor mer än 15 år minst 5-milslopp, kunde inte motverka 
sarkopeni lika bra när de var över 67 år. 
Anette gav inget entydigt svar på sin fråga, men beskrev en samverkan mellan inaktivitet och 
åldrande för att utveckla sarkopeni. Hon framhöll vikten av att träna styrketräning även i hög 
ålder. 
 
Ref: Steihaug OM et al. Does sarcopenia predict change in mobility after hip fracture? A multicenter 
observational study with one-year follow-up. BMC Geriatr 2018;18(1):65. 
 
“How much exercise do people need for healthy ageing?” Finbarr Martin, professor i 
geriatric, King’s College, London 
Vad är hälsosamt åldrande? Det handlar mycket om välbefinnande och fysisk funktionsförmåga, 
lycka, tillfredsställelse. Funktionsförmåga möjliggör för människor att genomföra det de önskar 
göra. Det handlar om att bibehålla grundläggande kroppsfunktioner, att vara rörlig, att kunna lära 
och ta beslut, att bidra till samhället, att bygga och bibehålla relationer. Den inre kapaciteten med 
mental förmåga är viktig, liksom omgivningsfaktorer. Hastigheten i minskning av 
funktionsförmågan varierar, liksom mottaglighet för sjukdomar och för träningsprogram. Inre 
kapacitet påverkas av: 
Kognition – fysisk aktivitet förbättrar/bibehåller 
Rörlighet - -”- 
Psykosocial förmåga 
Känsel 
Vitalitet 
 
Blondell et al har tittat på artiklar som undersökt om fysisk aktivitet kan påverka kognitiv 
funktion och såg då att högre nivå av fysisk aktivitet minskade risken för kognitiv nedsättning 
med 35% och risken för demens med 14%, jämfört med lägre nivå av fysisk aktivitet. En annan 
studie av Bademli et al visade att kognitiv funktion och sömnkvalitet förbättrades genom ett 20-
veckors fysisk aktivitetsprogram för personer med mild kognitiv nedsättning (MCI). 
 
Celis-Morales et al följde 318000 personer (!) 40-69 år under 5 år och såg då att ”brisk walking” 
(snabb gång) minskade risken för död f f a i hjärt-kärl/lungsjukdom, oberoende av hur lång tid 
per vecka som man promenerade. Udda bifynd: Brisk walking ökade risken för prostacancer (?). 
 
Vad underlättar fysisk aktivitet? Här har man sett att ”face-to-face” individuellt eller i grupp 
medförde en förändring i fysisk aktivitet. Ett europeiskt projek, The PreventIT project, har 
publicerat upplägget där olika specifika internventionsprogram ingår;  bl a ”the Lifestyle-
integrated Functional Exercise (LiFE) programme”, som har minskat antalet fall hos personer 
över 75 år. För personer 60-70 år finns ett annat program, aLIFE, som är mer utmanande med 
styrke- och balansträning samt rekommendationer kring fysisk aktivitet och att minska 
stillasittandet genom personlig rådgivning och genom mobiltelefon och smartwatches (eLIFE), 
då deltagaren kan få regelbundna motiverande meddelanden och feed-back. Det handlar alltså 
om beteendeförändringar. Verktyg har utvecklats för dessa program som bygger på Social 
Cognitive Theory, Habit Formation Theory och 30 Behaviour Change Techniques (BCTs). 
Dessutom har man tagit fram ett motivationsbedömningsinstrument (se Boulton nedan) 



 
Ref:  
Beard JR et al. The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. Lancet 
2016, May 21;387(10033):2145-54. 
Suzman R et al. Health in an ageing world – what do we know? Lancet 2015, Feb 13;385(9968):658-61. 
Blondell SJ et al. Does physical activity prevent cognitive decline and dementia? A systematic review and 
meta-analysis of longitudinal studies. BMC Public Health 2014 May 27;14:510. 
Bademli K et al. Effects of physical activity program on cognitive function and sleep quality in elderly 
with mild cognitive impairment. A randomized controlled trial. Prespect Psychiatr Care 2018 Nov 14 
Epubl ahead of print. 
Celis-Morales CA et al. Walking pace is associated with lower risk of all-cause and cause-specific 
mortality. Med Sci Sports Exerc 2018 Oct 9. Epub ahead of print. 
Boulton E. Implementing behavior change theory and techniques to increase physical activity and prevent 
functional decline among adults aged 61-70: The PreventIT project. Prog Cardiovasc Dis 2019 Jan 24, 
Epub ahead of print. 
 
“What do we mean by recovery after hip fracture?” Katie Sheehan, fysioterapeut och lärare 
från King’s College, London,  katie.sheehan@kcl.ac.uk  
Katie beskrev återhämtning efter höftfraktur och att många inte når tillbaka till den funktion de 
hade före frakturen. Många når en platå och kommer inte vidare. Man fann vid en review 25 
prognostiska faktorer för återhämtning efter höftfraktur som kunde organiseras i grupper: 
demografi, skada och sjuklighet, kroppssammansättning, komplikationer och akutvården. 
 
Katie hänvisade till NICE guidance, riktlinjer för behandling av höftfraktur: 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg124 .  
 
Ref: Sheehan KJ et al. Prognostic factors of functional outcome after hip fracture surgery: a systematic 
review. Age Ageing 2018;47(5):661-70. 
 
 
Fredag 6 juli 
 
Beyond the bone: Multimodal care for hip fracture patients 
 
“Why multi-modal interventions are important” Ellen Binder, professor i internmedicin och 
geriatric, St Louis, Missouri. Ellen pratade bl a om att ca 50% av patienter med höftfraktur har 
kognitiv nedsättning, vilket är associerat med sämre återhämtning; längre vårdtid, sämre 
funktion, högre risk för institutionalisering, obehandlad smärta, fall och oro. Patienter med 
höftfraktur möts av dålig vård, dålig förståelse för komplexiteten, dålig kommunikation mellan 
sjukvård och patient/närstående, varierande rutiner, dålig uppmärksamhet av demens/kognitiv 
nedsättning och förvirring. Allt detta har man sett när man gjort en stor genomgång (national 
audit) av vården i Storbritannien. Det skiljer nog inte så mycket från oss här i Sverige! Man har 
också sett att kognitiv nedsättning, som ofta inte uppmärksammas, påverkar personens sociala 
situation, vilket kan leda till ytterligare nedsättning med oro, ångest, rädsla etc. Likaså är 
användning av mediciner som benzodiazepiner negativ. Man har sett att smärta blir 
underbehandlad p g a patientens kognitiva problem och att uttryck för smärta misstolkas. 
Rehabilitering av äldre personer är utmanande! Att förebygga förvirring kan och borde göras i 
högre grad i akutsjukvården. Demenssjukdom måste upptäckas och diagnosticeras, samt tydligt 
dokumenteras. Inom sjukvård/äldrevård/omsorg bör kunskap om detta öka: 
smärtbedömning/behandling, förvirring och hur man förebygger, att bedöma och diagnosticera 
demenssjukdom, medicinbiverkningar. Det behövs geriatrisk kompetens! 
 



Man behöver kunna skilja på förvirring (akut förändring i mentals status inom timmar-dagar), 
nedsatt kognition (ouppmärksamhet, nedsatt koncentration), psykos (hallucinationer, förvrängd 
verklighetsuppfattning). Snabbtest av förvirring: www.the4AT.com , används på många ställen, 
tar mindre än 2 min att genomföra, görs vid inskrivning på avdelning, postop etc.  
 
Screening av beteendesymtom som agitation, sömnighet, beteendeförändring kan göras med ett 
instrument RADAR tool, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1054773815603346 , 
https://www.managedhealthcareconnect.com/articles/delirium-knowledge-improvement-and-
implementation-radar-screening-tool-two-skilled-nursing  
 
Behandling av förvirring: Kommunicera med patient och närstående, förhindra komplikationer (t 
ex UVI, förstoppning, smärta, dehydrering, malnutrition), behandla oro, optimera ”brain 
recovery”, överväg demenssjukdom (planera en uppföljning), se över medicinering, 
rehabilitering. Involvera närstående. Använd ”one-to-one nursing”, d v s undvik många 
vårdgivare om möjligt. Se till att patienten får glasögon och hörapparat. Använd syrgas akut. 
The PERFECTED study – att optimera återhämtningen efter höftfraktur för patienter med 
demens, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5715500/  
Ref: Hammond SP et al. PERFECTED enhanced recovery (PERFECT-ER) care versus standard 
acute care for patients admitted to acute settings with hip fracture identified as experiencing 
confusion: study protocol for a feasibility cluster randomized controlled trial. BioMed Central, 
Trials, 2017;18:583. 
Mer om förvirring och demens: 
http://www.europeandeliriumassociation.com/  
 
“The Trondheim Study: a multi-modal care during the actue and post-acute care period” Olav 
Sletvold, professor i geriatrik, Trondheim. 
Trondheim GEMS, Geriatric Medicine and Stroke, unit.  
10 artiklar har publicerats från Trondheimstudien för patienter med höftfraktur som vårdats på 
geriatrisk vårdavdelning jämfört med ortopedavdelning. Primära utfallsmått var SPPB 4 mån, 
FES-I, Barthel, EQ-5D, gånganalys, kostnader. Det var signifikanta skillnader i SPPB, ADL, fler 
patienter skrevs ut direkt till bostad, färre dagar på sjukhus inom 1 år efter frakturen. Skillnad på 
5000 Euro/patient. 
Ref:  
Sletvold O et al. Effect of in-hospital comprehensive geriatric assessment (CGA) in older people with hip 
fracture. The protocol of the Trondheim Hip Fracture Trial. BMC Ger 2011,11:18. 
Thingstad P et al. The long-term effect of comprehensive geriatric care on gait after hip fracture: the 
Trondheim Hip Fracture Trial – a randomized controlled trial. Osteoporosis Int 2016;27(3):933-42. 
https://rd.springer.com/article/10.1007/s00198-015-3313-9  
Prestmo A et al. Who benefits from orthogeriatric treatment? Results from the Trondheim hip fracture 
trial. BMC Ger, 2016:16:49. https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-016-0218-1  
 
 
“The community Ambulation Project (CAP): a multi-modal physical therapy intervention after post 
acute care” Jay Magaziner, Professor i epidemiologi och biostatistik, Boston.  
200 patienter lottas till antingen PUSH (aerob träning, styrketräning) eller PULSE (elektrisk 
stimulering i muskulaturen, rörlighetsövningar). Båda grupperna får 32 (!!) besök av 
fysioterapeut (2 besök/vecka i 16 veckor) + råd av dietist och får tillskott av D-vitamin, calk och 
mutlivitaminer under samma period. Ej utvärderat än. 
Ref: Orwig D et al. Improving community ambulation after hip fracture: protocol for a randomised, 
controlled trial. J Physiother 2017;63(1):45-6. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27964962  
 



OSTEOPOROS 
 
”GI disorders and osteoporosis” Glen Doherty, professor, University College Dublin. 
Calciumupptag i magtarmsystemet behöver D-vitamin för att det ska ske effektivt. 
Gastrointestinala (GI) sjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös colit medför kraftigt ökad 
risk för osteoporos, liksom långvarig cortisonbehandling (som ofta ingår vid dessa sjukdomar), 
eftersom upptaget av Calcium och D-vitamin är kraftigt försämrat. 
 
”Best practice in densitometry” John Carey, professor i reumatologi i Galway, Irland. 
Betydelse för osteoporos och bentäthetsmätning: tidigare kotkompressioner, kalkinlagring i 
blodkärl, fat mass, BMI, kroppssammansättning, trabecular bone score, längden på 
lårbenshalsen, muskelmassan. 
1/7 av världens befolkning har risk för osteoporos. Vid bentäthetsmätning utgår man antingen 
från T-score eller Z-score. Att ha en T-score på -2,5 SD eller mindre är inte alltid lika med 
osteoporos, kan vara osteomalaci + säger inget om orsak. För äldre personer bör man använda T-
score och för yngre Z-score. Vid en mätning av alla patienter med höftfraktur hade hälften 
osteoporos enligt DEXA. 
”The importance of exercise for bone health” Moira O-Brien, ordf i Irlands 
Osteoporossällskap. Se intervju med henne ang osteoporos på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yqi6WXbhFcs  
Personer med osteoporos är svagare i sin muskulatur (Liu-Ambrose 2003). Viktigt att man 
bygger upp sitt skelett mellan 8 och 18 års ålder. 50 hopp/dag ökar benmassan hos yngre 
personer. Stressnivån i kroppen påverkar halten av vitamin D i blodet, ökad stress ger minskad 
D-vitaminhalt. Orsaken är utsöndring av stresshormonet cortisol som blockera rupptaget av kalk 
i blodet. Läs om orsaker till osteoporos från hemsidan: https://evoke.ie/2018/10/10/life-
style/osteoporosis-has-no-symptoms-until-you-fracture-a-bone-are-you-at-risk  
 
 
REHABILITATION AFTER HIP FRACTURE 
 
The severity of pre-fracture basis mobility loss at the time of acute hospital discharge for hip 
fracture is associated with 30 days mortality – a one year nationwide cohort study of 5147 
Danish patients” Morten Tange Kristensen, fysioterapeut och forskare, Köpenhamn. 
Morten berättade om en nyligen publicerad studie där man tittat på funktion före frakturen och 1 
månad efter utskrivning från sjukhus. De som återfick samma funktion som före frakturen hade 
lägre risk att dö än de som inte återfick samma nivå (mätt med CAS=Cumulated Ambulation 
Score, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22759844 ) hade högre risk att dö (3,5% jämfört 
med 11,4% för dem som inte återfick samma funktion som före. 
 
Ref: Kristensen MT et al. Regaining pre-fracture basic mobility status after hip fracture and association 
with post-discharge mortality and readmission – a nationwide register study in Denmark. Age Ageing 
2019 Jan 7. Epub ahead of print 
 
”Performance stability and interrater reliability of the 10 meter walking test in older 
community-dwelling adults with hip fracture. Jan Arnholtz Overgaard, Danmark. 
Testat tillförlitligheten i 10-meter gångtest i genomsnitt 43 dagar efter utskrivning. Testet 
genomfördes med 5 x 10 m, sedan vila och därefter ytterligare 5 x 10 m test med annan 
testledare. Rådet är att göra testet 3 gånger och ta bästa värdet för att få ett så relevant värde som 
möjligt. 
 



”Can telerehabilitation for frail aged community-dwelling patients following femoral or pelvic 
fracture achiefe equivalent funtion outcomes as traditional care? Maria Crotty, professor i 
rehabmedicin, Flinder’s University, Adelaide. 
Man har testat telerehab med iPad med specifika program ”Physiotrack” på 35 patienter med 
antingen höft- eller bäckenfraktur. Patienterna fick 13 hembesök och 3,4 tele-rehab-sessioner. 
67% accepterade telerehab, men de flesta föredrog personliga besök. 
 
Ja, det var verkligen ett späckat program – och då har jag ändå inte fått med allt, eftersom många 
workshops och seminarier gick parallellt! 
 
Vid datorn: 
 
Lena Zidén, styrelseledamot i sektionen Äldres Hälsa 
Lena.ziden@vgregion.se 
 

 


