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Att övervinna rädslan och våga tro på sin förmåga –  
Skörhet, fall, höftfraktur och rehabilitering 
Lena Zidén, specialistfysioterapeut, docent  lena.ziden@vgregion.se  
 
Bakgrund 
Vi vet att våra kroppar är gjorda för rörelse och att fysisk aktivitet är första steget till 
bättre hälsa. Forskning har visat att fysisk aktivitet kan ge minskad risk för bl a hjärt- 
och kärlsjukdomar, diabetes, depression och osteoporos. I Sverige har vi en kraftigt 
ökande äldre befolkning där antalet personer 100 år eller äldre beräknas fördubblas 
inom kommande 25 år. Detta kommer att ställa ökade krav på hälso- och sjukvård 
samt äldreomsorg. Att själv bli medveten om och aktivt sträva efter att förbättra sin 
hälsa kommer att bli alltmer viktigt för att behålla oberoendet långt upp i åren. När 
det gäller risken med stillasittande rapporteras i en studie med drygt 2000 personer 
>60 år som fick ha en accelerometer på sig under minst 4 dagar att de i genomsnitt 
per dygn hade 14 timmar vakentid varav 9 timmar var stillasittande. Studien visade 
att för varje ökad timme stillasittande ökar risken för beroende i ADL med 50%, 
oavsett fysisk aktivitet övrig tid (Dunlop D et al J Phys Act Health 2015;12(1):93-101). 
 
Sarkopeni och skörhet 
Sarkopeni betyder ”brist på muskler” och innebär minskad muskelmassa och 
därmed minskad muskelstyrka. Vi vet att muskelmassan minskar med hälften 
mellan 20 och 90 års ålder och att det främst är de snabba Typ II-fibrerna som 
minskar i antal (Morzetti 2008) 
Skörhet (frailty) är ett begrepp som blivit alltmer aktuellt och beskrivet. Skörhet 
berör främst äldre personer och är ett komplext syndrom som bl a innefattar nedsatt 
muskelfunktion, viktförlust, minskad reservkapacitet, trötthet, låg aktivitetsnivå. 

 
Fysisk skörhet brukar diagnosticeras genom: 

 Oavsiktlig viktnedgång 
 Trötthet/utmattning 
 Låg fysisk aktivitetsnivå 
 Låg gånghastighet (<0,8 m/s) 
 Muskelsvaghet (kvinnor < 13 kg och män < 21 kg handdynamometer) 

Dessutom ofta även: 
 Försämrad kognitiv förmåga 
 Minskad social aktivitet 

 
Medan sarkopeni ofta diagnosticeras genom muskelsvaghet och låg gånghastighet. 
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Det är betydelsefullt för hälsan att behålla sin fysiska aktivitet, speciellt när man blir 
äldre. I en studie på 10 friska personer med en genomsnittsålder på 72 år fick 
deltagarna först gå 6000 steg per dag, därefter minska till 1500 steg/dag i 2 veckor. 
Den genomsnittliga förlusten av muskelmassa i benen var 400 g (Breen L et al 2013). 
 
Skörhet är ett ”tillstånd av accelererat biologiskt åldrande där kroppen successivt 
förlorar förmågan att hantera fysiska, psykiska och sociala påfrestningar” som går att 
förebygga och behandla med fysisk träning, nutrition och reducering av onödiga 
läkemedel. En skör person som råkar ut för en stressande händelse, som en 
urinvägsinfektion eller en fallskada, har mindre chans att återhämta sig till samma 
nivå som innan jämfört med en icke-skör person. 
 
På många sjukhus har man börjat uppmärksamma sköra äldre personer och vikten 
av att identifiera dessa personer för att de ska få rätt behandling. Ett redskap som 
används vid identifiering av sköra äldre personer är ”Clinical Frailty Scale” (CFS). 
Det är ett teaminstrument där man tillsammans bör en bedömning av graden av 
skörhet hos en äldre person. Skalan går från 1 till 9 där 1 innebär Mycket vital och 9 
Terminalt sjuk. I de olika stegen i skalan ingår framför allt aktivitetsförmåga och 
grad av beroende av hjälp. (Rockwood K & Theou O 2020).  
 
Hur kan man förebygga frailty och sarkopeni? 
 Träning av styrka och kondition 
 Bra mat med tillräckligt med protein 
 D-vitamin 
 
I de s k ”Blå zonerna” (Blue zones) finns en överrepresentation av friska äldre 
personer. Exempel på en sådan zon är ön Okinawa i Japan och Sardinien. 
Gemensamt för de Blå zonerna är en aktiv livsstil och ett meningsfullt sammanhang, 
t ex social gemenskap. 
 
Fallolyckor och fraktur 
Runt 1/3 av personer över 65 år som bor i eget boende faller någon gång per år och 
70000 personer skrivs in på sjukhus p g a fall varje år. Fallolyckor är en vanligare 
dödsorsak än trafikolyckor, ändå satsar man bara en bråkdel av de resurser som 
läggs ner på trafiksäkerhet på förebyggande fallåtgärder. Detta trots att man vet att 
insatser, såsom träning av balans och styrka, kan minska fallrisken med upp till 40%. 
Kombinationen nedsatt skelettstyrka och fallbenägenhet kan resultera i en fraktur. 
Det går att förebygga och minska risken för fall och fraktur genom bl a: 
En aktiv och hälsosam livsstil (t ex dagliga promenader, bra kost och att undvika 
rökning), balans- och styrketräning och översyn av mediciner. 
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Man vet att personer som har hög fallrisk rör sig mindre, tar färre antal steg per dag 
och har större variabilitet i gången än de som har lägre fallrisk. 
  Hög fallrisk      Låg fallrisk 
Steg/dag  2900        4900 
Gångaktiviteter/dag 126        167 
(Stephen Lord, Sydney) 
 
Filmade falltillbud på äldreboenden i Canada har visat att det är vanligast med fall 
bakåt, att fall åt sidan ger 6 gånger högre risk för höftfraktur, att vanligaste 
fallorsaken är inkorrekt viktöverföring och att kvinnor får dubbelt så ofta 
huvudskada som män (Prof Stephen Robinovitch, Vancouver) Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=Z3e1Xvnj8Wo ) 
 
Fallrisken hos äldre personer kan bero på högt eller lågt blodtryck (försiktighet med 
blodtrycksmediciner hos äldre personer). Det cerebrala blodflödet är lägre hos äldre 
personer samt att man blir mer känslig för flödesförändringar med ökande ålder: Vid 
uppresning återställs blodtrycket hos yngre personer under 40 sekunder, hos en 80-
åring tar det minst 100 sekunder. 
 
Fallrädsla är vanligt hos äldre personer, oavsett om man fallit eller inte, och är 
vanligare hos kvinnor än hos män. Fallrädsla är kopplat till oro/depression och 
nedsatt livskvalitet och kan leda till minskad fysisk och social aktivitet. 
 
Höftfraktur är den allvarligaste osteoporosfrakturen som drabbar sent i livet. 
Behovet av rehabilitering efter en höftfraktur sträcker sig ofta under en längre tid för 
att återfå tidigare funktionsförmåga och en stor andel (cirka hälften) av patienterna 
återfår aldrig den förmåga de hade före frakturen. Risken för höftfraktur ökar brant 
kring 80-årsåldern och risken är betydligt högre hos kvinnor än hos män. En 
undersökning av 3000 postmenopausala kvinnor visade bl a att inte kunna stå på ett 
ben i 10 sekunder ökade risken för höftfraktur inom 8 år med nio gånger (Kärkkäinen 
M 2008). Många blir rädda och osäkra efter en höftfraktaur, osäkra på om benet 
läker, om det håller, rädda att falla igen. Det är också vanligt att man känner sig 
beroende av hjälp från andra och inte klarar att ta sig ut. Detta påverkas även av 
omgivningens bemötande som kan vara att överbeskydda och varna ”Tänk om du 
ramlar igen, ta det försiktigt”. Vår stora uppgift som fysioterapeuter är att INGE 
HOPP. Vi ska dock vara medvetna om att det kan ta ett år eller längre innan 
personen har återfått självständighet i instrumentella aktiviteter och sociala 
funktioner och att de kan behöva stöd och uppmuntran under lång tid. De som har 
allra störst behov av stöd och rehabilitering är de som tidigare hade begränsad fysisk 
aktivitetsnivå, var socialt isolerade, hade nedsatt styrka och balans eller andra 
sjukdomar, var deprimerade eller hade tappat vikt före frakturen (d v s SKÖRA 
PERSONER). Det är viktigt att starta rehabiliteringen tidigt efter operationen och att 
involvera patienten i målsättning och träningsupplägg samt att skapa en trygg 
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hemgång. Detta kan ske med överbryggande kontakt mellan sjukhus och 
kommun/primärvård och fortsatt träning i hemmet. En viktig del är att stärka tilltron 
till den egna förmågan (s k self efficacy) för att komma över rädslan att röra sig. 
Detta görs bl a genom att träna det man är orolig för under guidning och med 
successivt ökad svårighet. Det är också klarlagt att inlärning av en förmåga sker bäst 
genom handling i den miljö där den ska användas. Ett projekt med hemrehabilitering 
visade att de som ingått i hemrehab-gruppen var mer oberoende i dagliga aktiviteter, 
hade lägre fallrädsla, deltog oftare sociala och utomhusaktiviteter samt promenerade 
mer (85% jämfört med 46%) än kontrollgruppen, även efter ett år (Zidén L 2008, 
2010). 
 
Ett evidensbaserat träningskoncept för att minska fallrisken är Otago Exercise 
Program (OEP) 
https://plus.rjl.se/info_files/infosida43918/Otago_styrka_och_balans.pdf  
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Otago-tr%C3%A4ningsprogram-
Sverige-.pdf ) 
 
Studier har visat att även personer med upp till medelsvår kognitiv nedsättning har 
stor nytta av träning av styrka och balans. Det s k HIFE-programmet (the High 
Intensity Functional Exercise program) från Umeå är det bra exempel på detta. HIFE-
programmet finns tillgängligt på nätet www.hifeprogram.se . HIFE-programmmet 
innehåller olika övningar för benmuskelstyrka, balans, gång- och 
förflyttningsförmåga och träningen ska ske nära individens maximala förmåga. HIFE 
består av 39 övningar i fem olika kategorier, beroende på personens individuella 
förmåga. Det är viktigt med successiv progression i övningarna, t ex genom att ändra 
underlaget, minska understödsytan eller öka tyngden i viktbältet. I Göteborg har 
man infört HIFE i kommunen, bl a på äldreboenden, både på somatiska och 
demensenheter. En rapport visade att deltagarna efter träning 2 x 1 tim/v i 8 veckor 
under ledning av fysioterapeuter ökade sin livskvalitet och ökade balansförmågan 
(mätt med Bergs Balansskala). 
 

Föreläsningen Traffic Light System-BasicADL samt Patienters 
erfarenheter av återhämtning efter höftfraktur 
Gill Asplin, Med Dr, Specialistfysiorerapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Mölndal 

Traffic Light System-Basic ADL (TLS-Basic ADL) TLS-Basic ADL är ett 
bedömningsinstrument som har använts på Sahlgrenska universitetssjukhus sedan 
2002. Instrumentet består av 13 olika items och belyser patientens grad av 
självständighet i basala aktiviteter i det dagliga livet. TLS-BasicADL består av 6 olika 
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förflyttningsmoment, 7 olika aktiviteter som berör personlig vård samt 2 ytterligare 
items, trappgång samt gångförmåga utomhus.    

TLS-BasicADL utarbetades 2002 för att samordna rehabteamets (arbetsterapeut, 
sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterska) resurser kring patienten. 
Instrumentet är väl etablerat och används på flera avdelningar inom SU som vårdar 
äldre patienter med funktionsnedsättningar.  

Syftet med instrumentet är att få patienten delaktig i sin rehabilitering och att på ett 
lättillgängligt sätt informera och involvera alla yrkesgrupper runt patienten om 
dennes behov och förmåga. Med hjälp av färgkodning; rött som motsvarar fysisk 
hjälp av 1 eller fler personer, gult tillsyn alt handräckning och grönt självständig, 
tydliggörs patientens aktivitetsförmåga, hjälpbehov samt mål för rehabiliteringen. 
Instrumentet används även vid vårdplaneringar för att diskutera behov av hjälp och 
fortsatt rehabilitering efter utskrivning från sjukhuset.  

Jag disputerade 2018 där Traffic Light System BasicADL var huvudämnet i min 
avhandling. Jag har testat instrumentet för reliabilitet, validitet, klinisk användbarhet 
samt patienters uppleverser av instrument efter höftfraktur.  För mer information om 
instrumentet och studierna som har genomförts kan ni ladda ner avhandlingen alt 
kontakta mig så kan jag skicka ett exempel. 

Avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/54805 

Asplin G, Kjellby Wendt G, Fagevik Olsén M. TLS-BasicADL: development and 
reliability of a new assessment scale to measure basic mobility and self-care. Int J 
Ther Rehabil 2014;21(9):421-426. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.03.226  

Asplin G, Carlsson G, Zidén L, Kjellby Wendt G. Early coordinated rehabilitation in 
acute phase after hip fracture – a model for increased patient participation. BMC 
Geriatric 2017;17:240. DOI: https://doi.org/10.1186/s12877-017-0640-z 

Gillian Asplin, Gunnel Carlsson, Monika Fagevik Olsén & Lena Zidén (2019) See me, 
teach me, guide me, but it’s up to me! Patients’ experiences of recovery during the 
acute phase after hip fracture, European Journal of Physiotherapy, DOI: 
10.1080/21679169.2019.1650394 
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See me, teach me, guide me but it´s up to me. 

Patienters erfarenheter av återhämtning efter höftfraktur. 

TLS-BasicADL har visat sig, i kliniken, ett användbart instrument men ingen studie 
har tidigare genomförts för att på ett vetenskapligt sätt ta reda på hur patienten 
upplever det. Följande studie därför genomfördes 2016 som sista delen i min 
avhandling. 

Tjugo patienter som hade vårdats för en höftfraktur på en orto-geriatrisk 
vårdavdelning på Sahlgrenska universitetsjukhuset intervjuades mot slutet av 
vårdtiden med syfte att fördjupa sig i hur patienten upplever sin återhämtning under 
den akuta fasen och deras upplevelser av användning av TLS-BasicADL. 
Intervjuerna analyserades enl kvalitativ innehållsanalys.   

 Patienternas erfarenheter av återhämtning efter höftfrakturoperationer varierade 
beroende på vilken del av återhämtningsfasen de beskrev. Två huvud faser 
identifierades; den första fasen hänvisar till den första perioden post-operativt när 
patienten var beroende av hjälp och den andra fasen, övergångsperioden från att 
vara beroende av andra till att återfå självständighet i grundläggande aktiviteter i det 
dagliga livet. Medan den första postoperativa perioden för vissa patienter gick bra 
eller bättre än väntat, andra beskrev situationer när de kände sig särskilt utsatta och 
hjälplösa med personal som inte kunde se deras grundläggande behov.  

Att bli sedd som en person  

Interaktionen mellan vårdpersonal och patienten beskrivs av patienter som en 
förutsättning för återhämtning. Deras erfarenheter av interaktion och behov av stöd 
varierade under hela återhämtningsprocessen beroende på sammanhang, 
återhämtningsfas och patienternas behov av hjälp av andra. Att ses som en individ, 
med vårdpersonal som visar intresse för och försöker möta deras behov och 
önskemål var viktigt för patienterna.  

 Interaktion påverkar upplevd tillit och säkerhet 

Det var viktigt för patienterna att känna sig välkomna på avdelningen av 
vårdgivaren när de befann sig i en främmande situation och miljö. Personal som var 
positiva, glada, vänliga och visade medkänsla när de gav stöd eller hjälp upplevdes 
positivt av patienterna. 
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Fysioterapeuter (FT) och Arbetsterapeuter (ARB) som tog sig tid att dela med sig av 
sin kunskap, genom att ge stöd och information, samt vägleda i rätt riktning under 
sjukhusvistelse uppskattades mycket av deltagarna genom att skapa förtroende och 
säkerhet.  

MEN 

Deltagarna belyste också situationer då de kände sig hjälplösa, sårbara och osäkra på 
att vårdgivare inte såg behoven hos personen bakom patienten med höftfraktur. 
Detta upplevdes särskilt när patienter var beroende av hjälp från andra, 
smärtapåverkad eller saknade energi att medverka. 

“Ja, de gör mig bättre än vad jag är…att jag skulle kunna klara mig själv…. Och det tycker 
jag att det….så bra är jag ju inte…jag är inte så där redig som de vill ha mig till, jag är en 
vanlig människa, gammal och skröplig”  

Patienterna förklarade att de ibland var ovilliga att trycka på ringknappen eftersom 
de kände att vårdpersonal ofta var underbemannade, stressade och sprang mellan 
patienter och inte hade tid att hjälpa dem. Detta uttrycktes särskilt i situationer då 
patienter var beroende av personalen för hjälp med att förflytta sig och gå på 
toaletten, när de behövde hjälp för att lyfta träningsutrustning för att följa 
träningsprogrammet samt hjälp med att nå saker på sängbordet.  

'... och jag vågade inte störa dem för mycket för att de springer och jobbar så hårt, så på ett 
sätt kände jag att jag skulle störa dem genom att be dem att lägga rullen på sängen och sedan 
ta bort den igen. 

 Information är nyckeln till förståelse  

För patienterna var det viktigt att få information för att hjälpa dem att förstå sin nya 
situation. De hänvisade till information i olika former och sammanhang: muntlig 
information om vårdprocessen, ett tryckt häfte med skriftlig information om 
frakturen och rehabiliteringsprocessen, samt det visuella instrumentet, TLS-
BasicADL, för att bedöma och kommunicera förflyttnings-och ADL förmåga samt 
målsättning. Patienterna betonade vikten av att information ska hållas enkel och i 
lagom dos. 

 ”... Jag har fått mycket bra information och de berättar vad du ska göra och hur det är och hur 
det kommer att bli ... så jag är verkligen imponerad av all personal här” 
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Flera av deltagarna kände inte till TLSBasicADL och var inte medvetna om att de 
hade fått information. Andra beskrev det dock som lätt att förstå och att följa 
framstegen med det enkla färgkodningssystemet. De ansåg att aktiviteterna i TLS-
BasicADL var relevanta och viktiga att hantera så självständigt som möjligt före 
utskrivning. Att ha protokollet synligt för all personal vid patientens säng bedömdes 
viktigt, för då kunde all personal snabbt få en överblick av patienten hjälpbehov i 
basala aktiviteter. 

'... Jag tycker att det är en riktigt bra idé, för det betyder att du inte behöver förklara allt hela 
tiden för personalen! De kan bara ta en snabb titt på det. ” 

Även om fördelarna med att systematiskt samla in och kommunicera information om 
ADL-förmåga identifierades, ansåg flera patienter att de inte var inblandade i 
processen. De uttryckte att det var ett instrument för personalen och inte för dem, 
andra var likgiltiga, de förstod konceptet men kände inte behovet av att vara 
inblandade. 

I situationer där medicinska problem eller komplikationer efter operationen uppstod 
ansågs det vara särskilt viktigt för patienten att få information för att kunna bättre 
förståelse sina specifika symtom, för att minska deras ångest och hjälpa dem komma 
vidare i sin rehabiliteringsprocess.  

”Det är väldigt viktigt med bra information och gör det inte, dölj inte någonting, bara säg det 
som det är ... Jag känner att det är väldigt viktigt, bara berätta det som det är, och dölj inget. 
Men du kanske inte kan säga det till alla, naturligtvis kan du inte, men det betyder mycket. ” 

Patienternas förmåga att bearbeta information varierade, vilket var tydligast under 
den tidiga postoperativa perioden. Vissa patienter var inte medvetna om att de hade 
fått information, eller glömde vad som sagts, andra beskrev att de ibland var 
medvetna om att de hade fått information; emellertid kände de sig inte i stånd att ta 
in och behålla det som sagdes vid den tidpunkten. De ville dock att HCP skulle tro 
att de lyssnade och tog in information, men i verkligheten var det inte alltid fallet.  

”... i början var det lite så-så! Jag såg ut som om jag förstod allt, jag nickade bara och 
sådana saker! '[3]  

Patienter som genomgick operation på en fredag uttryckte att de skulle ha uppskattat 
att träffa en PT under helgen för att ge dem information och övningar, för att få dem 
igång i deras rehabiliteringsprocess.  
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 Uppmuntran är nödvändig för att främja aktivitet 

Enligt patienterna spelade vårdgivare, särskilt FT och ARB, en viktig roll för att 
hjälpa dem genom övergången från att vara beroende av fysisk hjälp, till att kräva 
tillsyn och slutligen bli oberoende. Uppmuntran och stöd i form av information, 
vägledning och positiv feedback om deras ansträngningar och framsteg värdesattes 
särskilt. Flera patienter beskrev vikten av att få en "knuff" i rätt riktning, vilket 
hjälpte dem att bli mer aktiva och fortsätta sträva efter ökat oberoende.  

'... nu kan du hantera det här, nu kan du hantera detta och nu kan du hantera det här' ... det 
är fantastiskt att du får en knuff bakifrån, du vet! ... du är inte så modig när du är i min ålder, 
att ha modet att göra det själv ... som du var när du var ung ... Jag menar när du får knuffen 
och du ser att du kan ... knuffen är viktig, den har varit för mig, och jag tror att det är för alla, 
just detta som du lyckas göra det. ' 

' ... annars hade jag lagt mig platt i sängen hela tiden ... utan dem hade jag inte lyckats. ' [16] 

Utöver den muntliga uppmuntran från HCP beskrev patienterna den visuella 
återkopplingen, genom användning av TLS-BasicADL, som positiv och gav dem ett 
ökat självförtroende.  

"Du känner dig verkligen nöjd med dig själv när du har kunnat göra det." (Uppnå 
självständighet i en TLS-aktivitet)  

Förslag på metoder för att förbättra fysisk aktivitet uttrycktes, en checklista för 
patienten att kryssa av när de utfört övningar eller aktiviteter, liksom HCP, särskilt 
PT, som påminner patienter om att göra övningar för att snabba på återhämtning. 

 '... Jag skulle ha velat något som jag kunde ha kryssat för, att nu har jag gjort den övningen 
och nu har jag gjort den här övningen ... som skulle ha varit bättre för mig ... när du stänger 
ögonen och glömmer och somnar och sådana saker ... de (PTs) kunde ha kommit oftare till mig 
... Jag skulle ha velat det, som om de hade sagt "gör det här nu". Även om de inte stannade 
men där påminde mig ... det är det som skulle ha känts bäst för mig” 

Sträva efter oberoende   
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Strategier som antagits av patienter i övergången från beroende till självständighet 
varierade beroende på deras upplevelser av återhämtning. Vissa patienter beskrev 
att de blev förvånade över hur bra och snabbt de återhämtade sig medan andra med 
mer komplexa behov uttryckte en förståelse för att återhämtning kommer att ta tid. 
Oavsett hur fort det gick betonade patienterna vikten av att upprätthålla en positiv 
attityd och en inre styrka för att hjälpa dem i deras återhämtningsprocess. 

 Acceptera situationen men behålla en positiv inställning 

 Det ansågs viktigt av patienter att bibehålla en positiv attityd, att inte tappa mod och 
behålla förmågan att kämpa för att återfå autonomi, även om 
återhämtningsprocessen var långsammare än de ville eller de förväntade sig. Det var 
viktigt att anpassa sig till situationen, att acceptera hjälp vid behov samtidigt som 
man behöll en positiv syn på framtiden.  

'Det är bättre att tro att saker kommer att ordna sig, eller vara bättre ... att inte sätta ner dig 
själv ... det är som det är ... det är ingen mening att oroa sig. Jag tror att igår är förbi, och 
imorgon har du inte sett ännu och idag får du hjälp, det är vad jag tycker, men det är svårt 
ibland förstås ... ” 

” ... att inte tappa mod ... att ge så mycket som du kan ... och sträva efter det bästa i din 
återhämtning. ” 

Deltagare som uttryckte att de var medvetna om att deras återhämtning kunde ta tid 
och att de kanske inte når sin tidigare funktionsnivå hänvisade ofta till 
komplikationer och / eller försämring orsakade av den naturliga åldringsprocessen. 
De förklarade dock fortfarande vikten av att upprätthålla en positiv attityd för att gå 
vidare.  

”Naturligtvis vill du återhämta dig ... så att du är mobil igen. Men naturligtvis kan du inte 
tänka att det kommer att hända om en vecka ... det kan ta tid och du behöver inte skynda dig 
så mycket. Det tar snarare den tid det tar, så länge du inte ligger ner för det ... då kommer det 
att finnas ett problem, men jag tänker inte göra det. ' 

' Du kan inte förvänta dig, när du är gammal, att det kommer att bli som det var när du var 
yngre ... Jag blir 94 denna månad ... så jag är ingen yngre ... om jag ska fortsätta leva är det 
bra att kunna klara sig ganska bra. '] 

 Att hitta förmågan att förbli positiv var emellertid en kamp för vissa deltagare som 
påverkades mer fysiskt och psykiskt av höftfrakturens trauma. 
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'... Snart kommer jag inte att kunna tänka ... det kommer att bli som det kommer att bli ... 
men bara så jag klarar mig, så jag har lite nytta, då blir jag glad ... det finns mycket som 
måste hända här ... men jag tror att det kommer att ordna sig på något sätt. ' 

 

 Ju grönare desto bättre, men det är upp till mig  

Att kunna se förbättringar i deras funktionsförmåga uppskattades mycket av 
patienter, vilket stimulerade dem att fortsätta sträva efter oberoende. Patienterna 
beskrev att det var tillfredsställande och motiverande när de kunde se färgkodningen 
förändras i TLS-BasicADL, eftersom de kunde hantera mer själva och krävde mindre 
hjälp från personalen.  

"Det är mer grönt nu än det var i början ... det är roligare att bli grönt ... Jag tycker att det är 
uppmuntrande ... om du ser att det blir bättre, eller åtminstone i rätt riktning."  

"... eftersom du förstår att grönare desto bättre, och när jag ser att allt är grönt så tänker jag 
”JA”, det är riktigt bra och då säger alla andra detsamma, säger ”åh, det är jättebra!” Jag 
tycker att det är fantastiskt faktiskt! ” 

Medan deltagarna uppskattade det stöd som FT och ARB gav dem och uppskattade 
att se de framsteg de gjorde var de medvetna om att för att förbättra deras 
återhämtning var de själva tvungna att delta aktivt i deras rehabilitering. Patienter 
med begränsade resurser uttryckte vikten av att kunna delta på en nivå som var 
lämplig för dem, att vårdgivare var känsliga för sina begränsningar och anpassade 
vården för att ge dem tid att delta. Det var viktigt att dessa patienter kände att de 
hade fått göra så mycket de kunde.  

Det är så att även om jag får medicinsk hjälp är det jag själv som måste, jag måste läka mina 
sår och komma igång. ' 

Medan patienter värderades att bli ’grönare' beskrev de också situationer när de var 
oroliga för att ändra färgkodning, från tillsyn till att vara oberoende i en aktivitet.  

"Jag kunde naturligtvis vara grön där (med hänvisning till att gå), jag kunde ha tagit grönt 
där men," Vänta en dag! "Sa jag," och se! "... Hon (PT) kommer i eftermiddag så vi kan prata 
om det."   

 Fråga mig, jag har mål  
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 Medan deltagarna uttryckte sina rehabiliteringsmål tydligt under 
intervjuerna, var det få som upplevde att de hade blivit tillfrågade om sina 
mål av FT och ARB 

Att återfå rörlighet var det gemensamma målet som beskrivs av alla deltagare. 
Innehållet och kontexten varierade dock beroende på patientens resurser och 
återhämtningsfas. För de patienter som var beroende av andra i grundläggande 
förflyttningar och ADL hänvisades ofta till kortsiktiga mål, inklusive att komma 
tillbaka på fötterna så snart som möjligt för att återfå förmågan att gå på toaletten 
självständigt. 

”... något som jag känner att jag måste kunna göra är att kunna gå ut ur sängen och tillbaka 
till sängen. För att kunna gå upp och gå och tillbaka till sängen.” 

' Att jag kan gå på toaletten och ta hand om mig själv utan att alltid behöva trycka på 
ringknappen. ” 

Andra talade mer om långsiktiga mål, inklusive att komma tillbaka till hur de var 
innan frakturen, till ett normalt liv, att kunna cykla, resa, laga mat, träffa vänner och 
att kunna gå utomhus igen.  

”Jag vill ha full rörelse och kunna gå, cykla när det är dags och kanske samla en hund från 
England ... för att kunna samla hunden jag behöver för att komma runt bättre än jag gör idag. 
För mig handlar det om att komma tillbaka till ett normalt liv, att göra alla saker jag vill göra 
... Jag vill vara helt mobil, jag vill kunna göra allt själv.” 

' För mig är det uppenbarligen, först och främst att jag blir självständig på alla sätt.”  

Deltagarna som hade erfarenhet av att använda TLSBasicADL för målsättning 
uttryckte att det var lätt att förstå, kunde följa sina framsteg och att instrumentet var 
välstrukturerat, vilket gav ett logiskt sätt att tänka.  

"Ja, målet, ja, de har visat mig ... när jag såg det första gången tänkte jag" det här är inte så 
dumt ", det är inte så dumt som de har satt ihop det."  

 

Osäkerhet angående framtiden 
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Deltagarna uttryckte oro över sin framtid efter utskrivning från sjukhus. De kände 
sig osäkra på hur de skulle hantera sina liv utanför sjukhusmiljön. Trots att de kände 
dessa bekymmer kände inte alla patienter att de kunde prata om dem med sina 
närstående, de ville inte vara en börda för dem och höll hellre dessa tankar för sig 
själva. De ifrågasatte om de skulle kunna återvända hem, när de åker hem kommer 
de att kunna röra sig i sina hem, kommer de att kunna komma ut eller kommer de att 
fastna inomhus. Dessa frågor fick dem att känna sig oroliga och osäkra inför 
utskrivning. 

 '... Jag är orolig för hur det kommer att bli när jag kommer hem, och jag vet att jag inte 
kommer att kunna gå ut ... Jag har inte sagt det till någon tidigare än nu, men det är så jag 
känner, jag är, jag är orolig för det.” 

' Du vet inte hur det kommer att bli när vi kommer hem ... min son skulle hellre vilja att jag 
gick in i ett hem, så jag får hjälp. Jag kan komma hem om brandmännen bär mig upp ... då 
kan jag komma hem, men jag kan inte gå på egen hand.” 

Slutsats: 

Patienter med mer komplexa behov kräver mer uppmärksamhet och vård som är 
anpassad för deras individuella fysiska och psykologiska behov. För att kunna 
förbättra rutiner och kunna erbjuda bättre kvalitet på vård och rehabilitering är det 
viktigt att fortsätta att undersöka patienternas erfarenheter, behov och preferenser, 
vilket inkluderar deras individuella rehabiliteringsmål. Vård-och rehabpersonal 
måste uppmärksamma att patienter med höftfraktur är individer, med olika behov 
som förändras under deras återhämtning. 
 
 

Sammanfattning ” Träning och Osteoporos” 

 Margareta Svensson, Specialistfysioterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal. 

Osteoporos (benskörhet) är en både kraftigt underdiagnostiserad och 
underbehandlad sjukdom, vanligt förekommande främst hos kvinnor. Man beräknar 
att 200 miljoner människor i världen är drabbade. Sjukdomen är ”tyst” och 
uppmärksammas oftast inte förrän den orsakat frakturer. Ca 9 miljoner frakturer 
relaterat till osteoporos sker årligen och en äldre person som drabbats, löper 50% risk 
för att drabbas av fler. Att ha haft en distal radiusfraktur beräknas öka risken 4,5 
gånger för framtida kotkompression! 
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Man vet att ca 50 % av alla kvinnor och ungefär 25% av alla män får en 
osteoporosrelaterad fraktur någon gång i livet. 

Skelettet formas till 90% fram till 18-20 års ålder men fortsätter att växa till 25-30 års 
åldern. Då når skelettet sitt ”Peak-Bone Mass” dvs då skelettet är som starkast. 
Under tillväxtperioden i unga år, är det störst chans att påverka skelettkvaliteten 
positivt.  Det påverkar också Peak-Bone Mass (som ökar) men framförallt, därmed 
skelettets kvalitet i framtiden!  Alltså, minska risken för fraktur framöver i 
livet….From ca 40 års ålder avtar sedan skelettkvaliteten långsamt med en extra 
förlust för kvinnor under menopaus.  

Det finns fungerande läkemedel men man vet att också livsstilsfaktorer inverkar på 
benkvaliteten; fysisk aktivitet och träning, näring, rökning, alkohol.  

Fokus på behandling har legat på läkemedel men interventionsstudier som gjorts de 
senaste 10-15 åren, tyder på att även fysisk träning och aktivitet är betydelsefullt. 
Fysisk träning och aktivitet bygger skelett som mest under barn- och ungdomsåren 
men bromsar skelettförlust eller bygger skelett (till viss del) även hos personer i 
medelåldern eller äldre. Personer med osteoporos ska vara fysiskt tränande och 
aktiva för att undvika att skelettkvaliteten försämras ännu snabbare! Fysisk träning… 
”not only improves bone mineral concentration but also indeed reduces the risk of 
fall, improves balance and agility, and increases muscle strength and muscle mass”… 
och minskar fallrisk!! Alla dessa positiva resultat kan också hålla många andra 
sjukdomar och skador stången. 

 

 Hur kan fysioterapeuter stötta personer med osteoporos? 

 

Fysisk träning och aktivitet ska som alltid vara individuellt anpassad, så även för 
personer med osteoporos. Huvudingredienserna är: belastande viktbärande träning, 
styrketräning och/eller ansträngande muskulärt arbete och fallpreventiv träning 
tillsammans med information om sjukdomen, ergonomi och ”pep-talk”.  För optimal 
effekt behöver träningen vara utmanande och ansträngande. Ett färre antal 
repetitioner med hög belastning på rätt nivå för rätt person, har god effekt på 
skelettet. Vissa undersökningfynd pekar på att även många repetioner med låg 
belastning och under längre tidsintervall ( ex stå på vibrationsplatta) kan vara 
positivt för skelettet. 

Den kunskap som finns nu angående viktbärande belastning, stödjer att hopp – inte 
minst upphopp-  har störst inverkan på skelettet liksom att lyfta tungt t ex skivstång. 
Vid något nedsatt funktionsförmåga så kan ex ”hälduns” dvs upp på tå – släppa ner 
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hälarna tungt eller t o m halva ”häldunsar”, vara optimalt som viktbärande 
belastning.  

Upphopp och tyngdlyftning innefattar också ansträngande muskulärt arbete. Det 
innebär att skelettet påverkas inte bara genom viktbärande belastning utan också av 
muskelsenornas ”drag i skelettet”. Det finns studier som antyder att intensivt 
muskulärt arbete som t ex vid tyngre styrketräning och explosiv styrketräning såsom 
kraftiga ”start” och ”stopp”, kan ha större inverkan på skelettet än den viktbärande 
belastningen….Återigen, sättet att tänka kan anpassas efter funktionsförmåga! 

När det gäller antalet hopp finns det belägg för att 40-50 repetitioner vid varje 
träningstillfälle ”räcker” för att få positiv effekt på skelettet. Ytterligare repetitioner 
leder inte till större effekt vad man vet nu till dags. Det är dock viktigt att utföra 
denna typ av träning dagligen för att uppnå optimalt gensvar. 

För personer med kotkompression (kotfraktur) är det särskilt viktigt med 
styrketräning för ryggen. Det gäller givetvis för att också förebygga skadan! 
Kotkroppen återfår inte sin ursprungliga form men styrketräningen verkar bromsa 
förlust av bentäthet och den starkare ryggen minskar risken för ytterligare 
kotkompressioner. 

Fallpreventiv träning: utmana personen! Det är när man känner sig ostadig eller ser 
ostadig ut som balansträningen är som mest effektiv. Den gränsen finner personen 
bäst genom att också känna sig trygg t ex med en person vid sin sida men främst, vid 
självträning, med något att ta tag i. Det kan vara tryggt att ha en stol eller sin säng 
bakom sig, stå vid sidan av diskbänken eller i ett hörn – det finns många fler 
alternativ. Explosiv styrketräning och snabba utfallsteg i olika rörelseriktningar 
påverkar både kraft och reaktionssnabbhet (..och bentäthet!). Det är dock bra att veta 
att god styrka, rörlighet och reaktionssnabbhet är förutsättningar för att hålla balans 
men att själv balansträningen är nyckeln! Fallpreventiv träning är också viktig del att 
behandla och förekomma fallrädsla. 

 

Att få diagnosen osteoporos leder många gånger till oro. Enligt en SBU rapport 
(2017) upplever personer med osteoporos att de får ”otillräcklig, felaktig och 
motstridig information”. Kunskapen om osteoporos är generellt låg i Hälso-och 
sjukvården liksom i samhället. Inte sällan får personen råd om att undvika eller 
minska på fysisk aktivitet och träning vilket påverkar ADL och leder till problem 
relaterade till fysisk inaktivitet…. Det är ganska lätt att hamna i en nedåtgående 
spiral med fysisk inaktivitet och dess konsekvenser   som följd t ex en snabbare 
osteoporosutveckling, försämrad livskvalitet…..                                           
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Personer med osteoporos behöver adekvat stöttning och uppmuntran i att förbereda 
sig för att återuppta eller fortsätta med olika aktiviteter. Fysioterapeuter samt fysisk 
träning och aktivitet är en viktig del i det!!!    

 
 
Osteoporos och den osteoporotiska ryggen 

Eva Ribom, Docent, Specialistfysioterapeut, Akademsika sjukhuset, Uppsala 

Benvävnad består av benmatrix (65 % kalk och fosfat, 35 % kollagen ffa typ 1) och 
benceller (osteoblaster, osteocyter och osteoklaster) 

Det finns två typer av ben; kortikalt (t.ex. i diafysen i rörben) och 
trabekulärt/spongiöst (i t.ex. kota) 

Ben tillväxer (blir grövre) genom att nytt ben läggs utanpå det gamla. Längdtillväxt 
sker i tillväxtzoner (fyser) 

När benet utsätts för belastning/träning som medför att de blir dragning, 
sammanpressning, vridning eller bändning i benet svarar det med att bygga mer ben. 
Detta sker genom att osteocyterna känner av belastning och kan skicka signal till 
osteoblasterna att börja ”bygga” 

Remodellering dvs renovering av skelettet (ca 10 % årligen) sker genom att 
osteoklasten (gräver diken eller tunnlar) och tar bort ”gammalt” ben (tar ca 3-4 
veckor). Osteoblaster växer in och ersätts senare av osteocyter (tar ca 2-4 månader). 

När en remodellering slutar med ett underskott dvs det ben som ”ätits” upp av 
osteoklasten ersätts inte fullt ut av nya osteocyter, leder det till osteoporos 

Primär osteoporos – orsakas av det naturliga åldrandet, menopaus och 
livsstilsfaktorer. Sekundär osteoporos – orsakas av vissa sjukdomar eller 
läkemedelsbehandling (t.ex. cortison) 

Diagnostik av osteoporos gör via DXA (dual energy x-ray absorptiomery). 

Medicinsk behandling vid osteoporos: Kalk och D-vitamin och antiresorptiv 
behandling eller anabol behandling 

Osteoporos är tillsammans med fall var för sig och tillsammans riskfaktorer för 
fraktur. 

Kotkompressioner leder till en längdminskning, kan leda till en hyperkyfos och 
smärta. Hyperkyfos kan leda till a) putmage (minskat avstånd mellan revben och 
bäcken) detta kan leda till förstoppning och en del kan uppleva att de blir mätta 
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tidigt; b) minskat utrymme för lungorna (ökad risk för pneumoni) c) ändrad 
tyngdpunkt (ökad risk för fall) d) svårigheter att hitta kläder som passar. 

Hyperkyfos drabbar 20-40 % av alla äldre, ca 37 % av dessa har en kotkompression. 
Kotkompressioner leder inte alltid till en hyperkyfosl 

Hyperkyfos kan mätas kliniskt med; kyfometer, flexicurve (formbart ”måttband”), 
avstånd tragus till vägg, avstånd occiput till vägg, avståndet mellan 12:e revbenet till 
crista kanten. Varje mätmetod har sina brister (golden standard är en ryggröntgen 
där man beräknar cobbs vinkel). 

Träning vid efter kotkompression går ffa ut på att stärka ryggens extensorer. Samma 
gäller för patienter med hyperkyfos. Viktigt är att lära sig att avlasta armarna så att 
de inte bidrar till en ökad kyfos. Kan vara av betydelse att se över Bh av samma 
anledning. Det är bra att regelbundet lägga sig på rygg och låta tyngdkraften hjälpa 
till att räta ut ryggen. Det är också en bra utgångsställning att börja träningen, då 
ryggen är i sitt rakaste läge. 

 
 
 
 
 


