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Årligen drabbas ca 18 000 personer av höftfraktur vilket gör patientgruppen till den största 

vid ortopediska kliniker i Sverige. En höftfraktur kan medföra negativa följder för patienten 

såsom smärta, rörelsesvårigheter och osäkerhet. Efter utskrivning från sjukhus har patienten 

ofta ett stort behov av sociala insatser, i form av särskild boendeform och ökade 

hemtjänstinsatser. Patienten kan även vara i behov av rehabiliterande insatser såsom 

hjälpmedel. Syftet med denna studie är att kartlägga hjälpmedelsinnehavet hos de patienter 

som inkommit med höftfraktur, under en 4,5 månaders period, till Universitetssjukhuset i 

Örebro. Kartläggningen syftar till att beskriva patientgruppens hjälpmedelsinnehav, hur det 

såg ut innan frakturen och under de följande fyra månaderna efter frakturtillfället.   

Insamlad data bearbetades i Excel och SPSS och resultatet presenteras i löpande text, diagram 

och tabeller. Resultatet visar att hjälpmedelsinnehavet förändras i samband med höftfraktur 

och en månad efter frakturen har antalet hjälpmedel fördubblats i jämförelse med innan 

frakturen. De vanligast förekommande hjälpmedlen efter frakturen var bland annat duschstol, 

toalettstolsförhöjning, rollator och manuell rullstol. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Höftfraktur 
Antalet personer med höftfraktur har ökat i såväl Skandinavien som andra delar av 

västvärlden. Denna ökning beror på att antalet äldre och att medellivslängden i befolkningen 

ökat (1). Sverige är ett av de länder i Europeiska Unionen (EU) som har högst antal 

höftfrakturer per invånare (2), och år 2008 drabbades ca 18 000 personer. Vid 

Universitetssjukhuset i Örebro opererades samma år 344 patienter med höftfraktur (3). 

Patienter med höftfraktur är den största gruppen vid ortopediska kliniker i Sverige och i 

början av 1990-talet uppgick kostnaderna för medicinsk vård och efterföljande behandling till 

1,5 miljarder kronor. (1). 

 

Höftfraktur drabbar fler kvinnor än män och detta beror på en högre medellivslängd hos 

kvinnor och att de har en ökad benägenhet till benskörhet (1). Det är också äldre som i större 

utsträckning drabbas och en höftfraktur före 50 års ålder är ovanligt. Enligt Rikshöfts 

årsrapport från 2008 (3) var nästan hälften av de drabbade i åldersintervallet 80 – 89 år och 

medelåldern var 83 år. 

 

Höftfrakturer inträffar oftast i samband med ett fall och personerna som drabbas har ofta 

benskörhet (osteoporos) (1). I samband med stigande ålder minskar bentätheten och skelettets 

hållfasthet, därmed finns en ökad risk för fraktur vid ett fall (4). Förändringar i 

balanssystemet, led och muskelproblem, allmän svaghet, yrsel och undernäring är andra 

faktorer som ökar risken för ett fall och därmed risken för en höftfraktur (5).  

 

I det akuta skedet av höftfraktur är den vanligaste behandlingen operation. (6). Operationen 

bör helst ske inom 24 timmar efter frakturtillfället för att minska risken för komplikationer 

(1). Läkningstiden efter operationen är oftast lång och kan variera från 3-6 månader upp till 

ett år. Hur lång tid läkningen tar beror på vilken del av benet som skadats. Vid ett brott på 

lårbenshalsen kommer patienten snabbare på benen, och även om läkningen tar lång tid (upp 

till ett år) så kan patienten skrivas ut från sjukhuset efter ungefär en vecka. Dock är patienten 

oftast beroende av hjälpmedel för att kunna förflytta sig under flera månader efteråt.  En 

fraktur på övre lårbenet ger större problem men har kortare läkningstid (3-6 månader), det är 

t.ex. svårare att gå ordentligt eftersom skadan och operationen är större i jämförelse med brott 
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på lårbenshalsen. Även om denna typ av fraktur har en kortare läkningstid så får patienten 

räkna med att stanna på sjukhuset upp till 10 dagar (7).  

 

Medelvårdtiderna på de olika ortopedklinikerna i Sverige var 2008, 6 - 12 dagar, vilket nästan 

är en halvering jämfört med medelvårdtiderna under 1980-talet. Att vårdtiden på sjukhus 

minskat beror på att cirka hälften av patienterna skrivs ut till sitt ursprungsboende med 

möjligheter till hemrehabilitering. En stor del av de patienter som inte kan återvända direkt till 

den boendeform de hade innan frakturen, kan också erbjudas sekundär rehabilitering på 

exempelvis korttidsboenden eller rehabiliteringshem (1,3).  

 

För den som drabbats kan höftfrakturen medföra negativa följder såsom smärta, 

rörelsesvårigheter och osäkerhet, och patienten återgår sällan till ett lika fysiskt och socialt 

aktivt liv som tidigare. Vid utskrivning från sjukhuset kan patienten ha ett stort behov av 

sociala insatser, i form av särskild boendeform, ökade hemtjänstinsatser och/eller ökad 

kontakt med primärvården (1). Patienten kan även vara i behov av rehabiliterande insatser 

såsom hjälpmedel (8).  

 

1.2 Arbetsterapi och höftfrakturer 
Den etiska koden för arbetsterapeuter beskriver att arbetsterapi i enlighet med patientens egna 

behov och önskemål ska främja möjligheterna att leva ett aktivt och värdefullt liv. Det ingår i 

arbetsterapeutens roll att möjliggöra för människor att kunna delta i aktiviteter som förbättrar 

deras upplevelse av hälsa och välbefinnande (9). Kielhofner (10) beskriver aktivitet som den 

främsta källan till en mening med livet, och att aktivitet är ett grundläggande behov hos 

människan. Människor som inte kan, förmår eller har begränsningar att utföra aktivitet till 

följd av exempelvis skada eller sjukdom kan uppleva en minskad livskvalitet. Arbetsterapi 

ska verka för patienter som riskerar att få eller har fått nedsatt aktivitetsförmåga och som är i 

behov av stöd för att själv skapa förutsättningar för ett, för individen, värdefullt liv. 

Arbetsterapeuten kan ge patienten stöd att utveckla sin aktivitetsförmåga samt förhindra och 

kompensera nedsatt aktivitetsförmåga (9).  

 

Arbetsterapeuten har en viktig roll i vårdteamet runt patienten med höftfraktur och har 

tillsammans med sjukgymnasten specialistkompetens inom bedömning, träning, behandling 

och uppföljning av funktions-, och aktivitetsnedsättningar som uppstår i samband med 

höftfrakturen (1). Det är även arbetsterapeutens uppgift att bedöma behovet av hjälpmedel för 
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att optimera funktionell återhämtning. Det rekommenderas att patienter med höftfraktur bör få 

arbetsterapi redan i ett tidigt skede efter operationen. I en studie av Hagsten et al. (11) menar 

man att individanpassad arbetsterapi snabbare förbättrar aktivitetsförmågan hos patienter med 

höftfraktur, vilket ökar chansen att patienten kan skrivas ut till det egna hemmet. Arbetsterapi 

fokuserar på aktiviteter i det dagliga livet (ADL) som är nödvändiga för att patienten ska leva 

ett så självständigt liv som möjligt, såsom förflyttning, på-, och avklädning och personlig vård 

(11, 12). 

 

Genom förbättrade operationsmetoder är det möjligt att påbörja rehabilitering i ett tidigt 

skede. Det är vanligt att patienten redan första dagen efter operation påbörjar rörelse-, styrke- 

och förflyttningsövningar i sängen, att sitta på sängkanten och att stå upp. En tidig 

mobilisering är en viktig del i rehabiliteringen för att patienten ska kunna återfå sin tidigare 

funktionsnivå och för att förhindra andra medicinska komplikationer som kan uppstå. Om 

möjligt låter man patienten gå några steg med stöd av gånghjälpmedel och allt eftersom ökas 

gångsträckan (1, 12, 13).   

 

1.3 Hjälpmedel och höftfraktur 
I Sverige använder cirka 10 % av befolkningen ett eller flera hjälpmedel för att kompensera 

en funktionsnedsättning (14). Enligt en undersökning av Statistiska Centralbyrån (SCB) från 

år 2004-2005 använder 470 000 svenskar någon form av förflyttningshjälpmedel, vanligast 

förekommande är rollatorn (15). De flesta förskrivningar av hjälpmedel, cirka 70 % är till 

personer som är 65 år och äldre (16), och det är vanligare med hjälpmedel bland kvinnor.  

70 % av kvinnorna i åldersgruppen 85 år och äldre använder någon form av 

förflyttningshjälpmedel medan siffran hos män i samma åldersgrupp är 55 % (15). 

 

Vad är då ett hjälpmedel? Det finns ingen enhetlig beskrivning av begreppet, men 

Handikappförbunden (17) definierar hjälpmedel på följande sätt:  

 

”Med hjälpmedel avses alla de produkter som en människa i sitt dagliga liv är i behov av för 

att: förebygga framtida förluster av funktion och förmåga, förbättra och vidmakthålla 

funktion och förmåga samt att kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att 

klara det dagliga livet”(17)  
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Koval och Cooley (12) menar att personer med höftfraktur med fördel kan använda sig av 

hjälpmedel som stöd vid förflyttningar och vid andra aktiviteter i dagliga livet. Valet av 

förflyttningshjälpmedel såsom bockar, rollatorer, kryckkäppar och rullstolar varierar beroende 

på patientens frakturtyp, ålder och andra sjukdomar. Koval och Cooley (12) skriver vidare att 

hjälpmedel inom personlig vård såsom duschstolar, badbritsar och toalettstolsförhöjningar kan 

göra aktiviteten lättare och säkrare för patienten. I det dagliga livet kan även hjälpmedel 

såsom griptänger, strumppådragare och långa skohorn underlätta aktivitetsutförandet. 

 

Hjälpmedelsanvändning kan ses som ett system av fyra integrerade komponenter som är 

beroende av varandra. Huvudkomponenten i detta system är patienten och de övriga är 

uppgiften/målet som patienten vill uppnå, hjälpmedlet samt den yttre miljön. Varje 

komponent i detta system måste bedömas och utvärderas i kontexten av de andra, det innebär 

att valet av hjälpmedel sker genom bedömningar om hur hjälpmedlet samspelar med de övriga 

komponenterna (18). Studier visar att ett klientcentrerat arbetssätt vid förskrivning av 

hjälpmedel är önskvärt och gör att hjälpmedlen i högre utsträckning används (19, 20, 21). Ett 

nära samarbete mellan patient och arbetsterapeut vid förskrivning av hjälpmedel ökar 

patientens förståelse för varför ett hjälpmedel behövs och hur de kan användas i de dagliga 

aktiviteterna (19). 

 

1.4 Förskrivning av hjälpmedel  
I och med att medellivslängden i Sverige ökar och att allt fler väljer att bo kvar hemma, så 

ökar behovet av hjälpmedel och bostadsanpassningar. En förutsättning för att kunna bo kvar 

hemma kan vara tillgången till hjälpmedel och anpassningar av bostaden (22).  En studie på 

äldre personer i England (23) visar att hjälpmedel har förmågan att göra det enklare för 

människor att bo kvar i ordinärt boende, då hjälpmedel kan minska kraven på individens 

förmåga i förhållande till miljöns krav. Petersson et al. (24) liksom Fänge och Iwarsson (25) 

visar i sina studier utförda på vuxna personer utan specifik diagnos att bostadsanpassning 

bidrar positivt genom ökad självständighet vid aktiviteter i det dagliga livet.  

Tillhandahållandet av hjälpmedel ser olika ut i olika län. Inom Örebro län är ansvaret för 

hjälpmedel fördelat mellan kommun och landsting. Landstinget ansvarar för individuellt 

utprovade hjälpmedel dvs. personliga hjälpmedel för det dagliga livet oavsett boendeform 

exempelvis toalettstolsförhöjning, duschstol, rollator och rullstol medan kommunerna 

ansvarar för omvårdnadshjälpmedel såsom lyft och vårdsäng (26).  
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Landstinget och kommunen tillhandahåller hjälpmedel men det är en av arbetsterapeutens 

uppgifter att förskriva hjälpmedel samt att instruera patienten om hur hjälpmedlen fungerar 

och i vilket syfte de ska användas. Hjälpmedelsförskrivning eller att rekommendera 

hjälpmedel kan vara ett sätt att nå olika mål, såsom att förbättra, vidmakthålla, förebygga 

och/eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Vid förskrivning av hjälpmedel följer 

arbetsterapeuten en förskrivningsprocess som innehåller följande steg: I) bedömning av behov 

av insatser, II) Utprova, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel samt vid behov specialanpassa 

hjälpmedlen, III) Instruera, träna och informera om hur hjälpmedlet fungerar och ska 

användas. IV) Följa upp och utvärdera funktionen och nyttan patienten har av hjälpmedlet 

(27).  

1.5 Problemområde 
Studier (28, 29) pekar på vilka svårigheter och problem en höftfraktur kan medföra för den 

äldre patienten och dennes förmåga att utföra aktiviteter. Elinge et al (28) skriver att 

höftfrakturer medför begränsningar i aktivitetsutförandet och att dessa begränsningar kan 

kvarstå i flera år efter frakturtillfället. Sirkka och Brännholm (29) beskriver mer specifikt 

vilka svårigheter en höftfraktur kan medföra. De största svårigheterna fanns i de aktiviteter 

som utfördes utanför hemmet, men även aktiviteter inom personlig vård var problematiska. 

Dessa studier visar även att hjälpmedel kan underlätta aktivitetsutförandet men inte i vilken 

utsträckning hjälpmedel förskrivs. Till författarnas kännedom finns idag inga studier om hur 

mycket hjälpmedel som förskrivs och innehas över tid av patienter med höftfraktur. Det är 

därför ur arbetsterapeutisk synvinkel av intresse att undersöka detta och få en bild över hur 

hjälpmedelsinnehavet i patientgruppen ser ut. Patienter med höftfraktur utgör den största 

gruppen vid ortopediska kliniker i Sverige (1) och det kan vara av värde att se hur stor 

arbetsbelastning patientgruppen kan utgöra för arbetsterapeuten, då en stor del av 

arbetsterapeutens arbete handlar om förskrivning, utprovning samt uppföljning av hjälpmedel. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hjälpmedelsinnehavet hos de patienter som inkommit 

med höftfraktur, under en 4,5 månaders period, till Universitetssjukhuset i Örebro. 

Kartläggningen syftar till att beskriva patientgruppens hjälpmedelsinnehav, hur det såg ut 

innan frakturen och under de följande fyra månaderna efter frakturtillfället.   

 

2.1 Frågeställningar 
 Förändras innehavet av hjälpmedel efter frakturen i jämförelse med innan frakturen? 

 Skiljer sig antalet hjälpmedel mellan olika åldersgrupper? 

 Vilka är de vanligast förkommande hjälpmedlen för patientgruppen? 

 Ökar behovet av förflyttningshjälpmedel i samband med en höftfraktur? 

 Skiljer sig antalet hjälpmedel mellan patienter som skrivs ut till ordinärt boende, 

särskilt boende (Säbo) eller annat boende? 

 Hur förändras antalet hjälpmedel för patienter i ordinärt boende? 

 Är det någon skillnad i antal hjälpmedel mellan män och kvinnor? 

 Hur ser behovet av bostadsanpassning ut för patientgruppen? 
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3. Material och metod 
Denna uppsats är en del av forskningsprojektet ”Höftfraktur - toppen på ett isberg”. Projektet 

har en kvantitativ ansats och är longitudinellt då man har följt undersökningsgruppen under 

fyra månader.  

 

3.1 Studiekontext – Höftfraktur, toppen på ett isberg 
Höftfrakturprojektet startade i september 2008 och har bedrivits i nära samarbete mellan 

geriatriska kliniken och ortopedkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). 

Alla patienter med höftfraktur som inkommit till USÖ under 4,5 månader från oktober 2008 

inkluderades fortlöpande (30). 

 

Forskningsprojektet gick ut på att kartlägga, beskriva och analysera patientgruppen och 

hälsoförloppet från höftfrakturtillfället och fyra månader framåt. Särskild tonvikt las vid den 

fysiska funktionsförmågan samt smärta, näringstillstånd och möjligheterna att klara 

vardagliga aktiviteter. I projektet hade man även för avsikt att jämföra kvinnor och män, samt 

undersöka om det finns faktorer kring frakturtillfället som kan förutse hälsotillståndet fyra 

månader senare (30). 

 

I projektet har man noggrant följt hälsoförloppet genom regelbundna undersökningar av olika 

mått på fysisk funktion (muskelstyrka, gång, balans), födointag och energiomsättning, 

kroppssammansättning, muskelbiopsier samt blodprover. Vissa av undersökningarna har 

utförts varje månad och andra med längre mellanrum under de fyra månaderna efter frakturen 

(30).  

 

Datainsamlingen har utförts av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och kuratorer. Arbetsterapeutens roll i projektet har varit att inventera 

patientgruppens hjälpmedelsinnehav samt bedöma aktivitetsförmågan med stöd av ADL-

taxonomin (30, 31). Med denna uppsats avser författarna att sammanställa resultatet av 

hjälpmedelsinventeringen.  
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3.3 Urval och bortfall 
För att hitta deltagare till forskningsprojektet har man tillämpat ett konsekutivt urval. Alla 

patienter med höftfraktur som inkommit till USÖ från oktober 2008 och 4,5 månader framåt 

har tillfrågats om deltagande. Totalt erbjöds 140 patienter att delta i hela forskningsprojektet. 

Patienter som inkommit under perioden 20 december 2008  - 7 januari 2009 är inkluderade i 

den medicinska delen av projektet men exkluderade från hjälpmedelsinventeringen. Detta på 

grund av juluppehåll och att det då inte fanns tid för arbetsterapeuterna i projektet att utföra 

hjälpmedelsinventeringen. Fyra avböjde deltagande i projektet av personliga skäl, en person 

deltog ej av okänd anledning och fem avled på sjukhuset innan hjälpmedelsinventeringen 

påbörjats (figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1 Urvalsprocessen till hjälpmedelsinventeringen 

 

Vid varje mättillfälle utom mättillfälle ”start” fanns ett internt bortfall där inga data kring 

hjälpmedel fanns insamlade (Tabell 1).  Att uppgifter saknas beror i de flesta fallen på att 

patienten avlidit och i annat fall på en okänd orsak, antalet patienter som ej deltagit av okänd 

orsak varierar då en patient exempelvis kan ha medverkat vid första och femte mättillfället 

men ej vid de andra mättillfällena. Andra anledningar till att patienter ej deltagit var att 

allmäntillståndet hos patienten försämrats, att patienten avböjt medverkan eller ej varit 

anträffbar.  
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Tabell 1 Internt bortfall av deltagare per mättillfälle 

  

Innan 

Start 1 mån 2 mån 3 mån 4 mån frakturen 

Antal möjliga 

deltagare 98 98 98 90 87 82 

Okänd orsak 9 0 2 3 5 2 

Avliden 0 0 7 2 4 1 

Försämrat  

allmäntillstånd 0 0 0 0 1 0 

Ej anträffbar 0 0 0 0 1 0 

Avböjt 

medverkan 0 0 1 1 0 0 

Antal deltagare 

89 98 88 84 76 79 som svarat 

 

 

Nedan i tabell 2 beskrivs undersökningsgruppen i hjälpmedelsinventeringen avseende kön, 

medelålder och vilken typ av boende deltagarna hade vid frakturtillfället.  

 

           Tabell 2 Översikt av undersökningsgruppen 

 

Män Kvinnor Totalt 

Antal 36 62 98 

    

Ordinärt boende 28 43 71 

Särskilt boende 7 16 23 

Annat boende: Korttidsplats/ 

rehabilitering/ växelvård 
1 3 4 

    

Medelålder 79,3 84,3 82,4 

 

 

3.2 Datainsamling 
3.2.1 Konstruktion av checklistor och manual 
Materialet som författarna av denna uppsats tagit del av har samlats in med stöd av en 

checklista sammanställd av tre av de deltagande arbetsterapeuterna, utifrån de 
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hjälpmedelsklassifikationer som Örebro Läns Landsting antagit. De hjälpmedel som finns 

med på checklistan är förskrivningsbara och inga specialanpassningar eller dylikt finns med i 

listan (32) (Bilaga 1). De tre deltagande arbetsterapeuterna som utformade checklistan har 

även utformat en manual för inventering av hjälpmedel, i denna manual beskrivs hur 

insamling av data ska genomföras. 

 

Checklistan som utformades gällde inventering av hjälpmedel för rörelsehinder (Bilaga 1) och 

var uppdelad efter följande användningsområden: personlig vård, förflyttning, anpassning av 

bostad och hantering/transport av produkter. Inventeringen omfattar förskrivningsbara 

personliga hjälpmedel för det dagliga livet, exempelvis toalettstolsförhöjning, duschstol, 

rollator och rullstol, omvårdnadshjälpmedel som till exempel lyft och vårdsäng och enkla 

hjälpmedel som säljs genom sjukhus och apotek såsom griptång och strumppådragare. 

  

3.2.2 Genomförande av projektets hjälpmedelsinventering 
Datainsamlingen har skett vid fem tillfällen genom strukturerade intervjuer med stöd av 

checklistan. Intervjuerna har utförts av fem arbetsterapeuter knutna till Geriatriska kliniken 

vid USÖ. Intervjuerna har skett i samband med att patienten under en halvdag besökt USÖ för 

uppföljning i projektet. Då patienten av olika orsaker, inte kunnat besöka USÖ har 

arbetsterapeuten kontaktat patienten via telefon. I första hand har patienten intervjuats och i 

andra hand en närstående till patienten. I de fall patienten inte kunnat besvara frågorna och 

ingen närstående varit tillgänglig har informationen inhämtats från omvårdnadspersonal 

alternativt en kontaktperson. Vid intervjuerna har arbetsterapeuten ställt ja/nej frågor 

angående om patienten har de olika hjälpmedlen och därefter noterat antalet. I tabell 3 nedan 

beskrivs vid vilken tidpunkt intervjuerna ägt rum. 

 

Tabell 3 Tidpunkter för inventering av deltagarnas hjälpmedelsinnehav 

Mättillfälle 1* 2** 3 4 5 

Tid efter 

frakturen 

4-11 

dagar 
1 månad 

2 

månader 

3 

månader 

4 

månader 

*Vid tillfälle 1 är patienten inlagd på ortopedkirurgiskakliniken, USÖ. 

**Vid mättilfälle 2 har man även inventerat hur många hjälpmedel patienten hade innan 

frakturtillfället (Bilaga 1). 
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3.4 Etiska aspekter 
Projektet är godkänt av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Projektets samtliga 

patienter har innan projektets början erhållit muntlig och skriftlig information om projektet. 

Ett informationsbrev sammanställdes av projektledaren för att informera deltagarna om 

projektets syfte, fördelar, eventuella risker och undersökningsmetoder. Patienterna fick även 

information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

medverkande utan att behöva förklara varför, samt att deras medverkan inte kommer att 

påverka deras övriga vård och behandling. Patienten har under projektets gång fått muntlig 

och skriftlig genomgång av undersökningsresultaten. Resultatet av projektet redovisas så att 

patienterna inte kan identifieras.  

 

Författarna har inhämtat tillstånd från klinikchefen vid Geriatriska kliniken på USÖ för att 

inhämta uppgifter ur projektets journalhandlingar innehållande det insamlade materialet. 

Resultatet i denna uppsats redovisas även det så att patienterna inte kan identifieras. 

 

3.5 Dataanalys  
All data har registrerats och bearbetats i Microsoft Office Excel 2007 (33) och Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) (34). Deskriptiv statistik användes för att analysera data 

gällande deltagarnas ålder och kön, boendeform vid fraktur samt vid utskrivning och antal 

hjälpmedel. Resultatet av denna analys presenteras i löpande text, diagram och 

frekvenstabeller, både på grupp- och individnivå. För att påvisa skillnader i 

hjälpmedelsinnehavet redovisas delar av resultatet med hjälp av medelvärde (m) och 

procentsatser (%). 

 

3.5.1 Avgränsning 
För att få en tydlig bild över utvecklingen av antalet hjälpmedel över tid sammanställdes 

antalet hjälpmedel från alla mättillfällen i en tabell (tabell 4). Författarna har därefter i sin 

resultatpresentation fokuserat på mättillfällena innan frakturen, 1 månad och 4 månader. 

Mättillfället innan fraktur ger en bra utgångspunkt, mättillfället en månad efter frakturen 

beskriver hjälpmedelsinnehavet en kort tid efter utskrivning från sjukhuset och mättillfället 

vid fyra månader ger ett slutvärde för inventeringen.  
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4. Resultat 
Resultatet är baserat på de 98 patienter som deltagit i hjälpmedelsinventeringen. Resultatet 

visar data innan höftfraktur, 1 och 4 månader efter höftfrakturen gällande antal hjälpmedel.  

 

 

4.1 Hjälpmedelsinnehav i hela patientgruppen 
Det totala antalet hjälpmedel ökar för patienter som drabbas av höftfraktur (tabell 4). Innan 

höftfrakturen var medelvärdet per patient tre hjälpmedel, vilket mer än fördubblats en månad 

efter frakturen (8,1st). Efter fyra månader har antalet minskat till 7,3 hjälpmedel per patient, 

detta är fortfarande mer än en fördubbling jämfört med innan frakturen.  

 

Innan frakturen var spridningen på det genomsnittliga antalet hjälpmedel relativt liten (m) 

inom de olika hjälpmedelsområdena. Vid övriga mättillfällen ses en fördubbling av antalet 

hjälpmedel (m) inom områdena förflyttning och anpassning av bostad i relation till antalet (m) 

innan frakturen (tabell 4). 

 

 
 

Tabell 4 Översikt antal hjälpmedel per mättillfälle och område 

 Hjälpmedelsområde 
Innan frakturen 

n=89 
1 månad  

n=88 

4 månader  

n=79 

Personlig vård (m) 82 (0,9) 171 (1,9) 147 (1,9) 

Förflyttning (m) 107 (1,2) 224 (2,5) 172 (2,2) 

Anpassning av bostäder (m) 92 (1) 275 (3,1) 227 (2,9) 

Hantering/ 

transport av produkter (m) 
11 (0,1) 39 (0,4) 31 (0,4) 

Totalt antal (m) 292 (3,3) 709 (8,1) 577 (7,3) 

 

 

Nedan i tabell 5 visas hur antalet hjälpmedel är fördelade inom respektive område vid 

mättillfällena innan fraktur samt vid en och fyra månader efter. I stort sett har alla hjälpmedel 

som fanns i patientgruppen innan frakturen ökat markant en månad efter frakturen. Fyra 

månader senare hade många hjälpmedel minskat i antal men fortfarande kvarstod en markant 

ökning i jämförelse med innan frakturen.  
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Innan  

frakturen 
n=89 

1 mån 
n=88 

4 mån 
n=79 

Personlig vård 82 171 147 

Kroppsskydd 0 1 1 

Toaförhöjning 26 56 56 

Duschstol 32 46 40 

Badbrits 5 4 4 

Hygienstol med hjul 4 33 21 

Övrigt 15 31 25 

Förflyttning 107 224 172 

Gåbord/ RA- rollator 0 19 8 

Rollator 56 64 59 

Kryckkäpp 16 31 26 

Bock 0 0 0 

Trehjulig cykel 0 0 0 

Manuell rullstol 22 51 41 

Vårdarmanövrerad rullstol 1 2 3 

Elrullstol 0 0 0 

Glidlakan m.m. 3 19 6 

Förflyttningsstöd 1 8 6 

Uppresningshjälp 0 0 0 

Vridplatta 0 2 1 

Fotpall 0 0 0 

Lyft 2 9 6 

Övrigt 5 19 16 

Anpassning av bostäder 92 275 227 

Bord 0 0 0 

Arbetsstol 3 2 6 

Förhöjningsdyna 13 55 45 

Rullstolsdyna (enkel) 24 50 40 

Rullstolsdyna (avancerad) 3 1 1 

Sängar, sänglyft 15 61 36 

Elryggstöd/benstöd 3 1 2 

Tillbehör säng 23 81 61 

Portabla ramper 0 0 1 

Antidecubitusmadrass/hälskydd 2 12 14 

Förhöjningsklotsar 3 4 10 

Övrigt 3 8 11 
Hantering/transport  

av produkter 11 39 31 

Fjärrstyrsystem 0 0 0 

Pinnar/peklampor 0 0 0 

Griptång 9 25 21 

Hushållshjälpmedel 0 2 2 

Strumppådragare 2 10 7 

Övrigt 0 2 1 

Tabell 5 Översikt över samtliga hjälpmedel vid utvalda mättillfällen  
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Sett till antalet hjälpmedel på individnivå (figur 2) så hade de flesta patienter (n=33) innan 

frakturen endast ett fåtal hjälpmedel, mellan 1-3st. En månad efter frakturen hade 

hjälpmedelsinnehavet ökat och då var det vanligast att patienterna (n=74) hade mellan 5-12 

hjälpmedel, dock hade två personer ett minskat innehav av antalet hjälpmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra månader efter frakturen hade 27 personer ett ökat antal hjälpmedel jämfört med en 

månad efter frakturen, 39 personer hade minskat antal hjälpmedel medan det för 11 personer 

var oförändrat (figur 3). Det var vanligast att patienterna hade 6-10 hjälpmedel (n=38) efter 

fyra månader.  

 

Vid jämförelse mellan innan frakturen och 4 månader efter hade 65 patienter ett ökat antal 

hjälpmedel, 7 patienter hade ett oförändrat antal och 7 patienter hade ett minskat antal 

hjälpmedel.  

 

 

 

Figur 2 Antal hjälpmedel per patient innan och en månad efter höftfrakturen (n=86) 
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4.2 Jämförelse mellan åldersgrupper och antal hjälpmedel 
I samtliga åldersgrupper ses en markant ökning av antalet hjälpmedel en månad efter 

höftfrakturen i jämförelse med innan (figur 4). De största förändringarna i det genomsnittliga 

antalet hjälpmedel ses hos åldersgrupperna ≤ 64 och ≥ 95 år. Åldersgruppen ≥ 95 hade innan 

frakturen 2,8 hjälpmedel vilket en månad efter frakturen ökat till 10,3 hjälpmedel och fyra 

månader efter frakturen hade de i snitt 8,6 hjälpmedel. I åldergruppen ≤ 64 hade patienterna i 

snitt 1,8 hjälpmedel var innan frakturen. En månad efter frakturen hade de i genomsnitt 7,5 

hjälpmedel och efter fyra månader hade hjälpmedelsinnehavet för denna åldergrupp sjunkit 

till 4,5 hjälpmedel Vid mättillfället en månad hade alla patienter utom en i åldersgruppen 75 – 

84 år ett eller flera hjälpmedel. Alla patienter i åldersgruppen ≥ 95 år hade vid alla 

mättillfällen minst ett hjälpmedel. I åldersgruppen ≤ 64 år hade 33 % av patienterna 

hjälpmedel innan frakturen och fyra månader efter frakturen hade andelen stigit till 83 %. En 

liknande ökning sågs i åldersgruppen 65 – 74 år där andelen patienter som hade hjälpmedel 

steg från 30 % innan frakturen till 90 % efter fyra månader. 
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Figur 4 Antal hjälpmedel (m) fördelat över olika åldersgrupper  

 

 

Innan frakturen hade åldersgruppen 85-94 år flest hjälpmedel inom områdena personlig vård, 

förflyttning och hantering och transport av produkter. Både vid en och fyra månader efter 

frakturen hade åldersgruppen ≥ 95 flest hjälpmedel inom samtliga områden. Inom de olika 

åldersgrupperna fanns en stor spridning av antal hjälpmedel hos patienterna. Den största 

spridningen av hjälpmedel fanns hos åldersgruppen 85-94 år som hade mellan 0-17 

hjälpmedel i jämförelse med åldersgruppen ≤ 64 som hade den minsta spridningen (0-11 

hjälpmedel) 
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4.3 Vanligaste hjälpmedlen inom respektive hjälpmedelsområde 
De vanligaste hjälpmedlen inom området personlig vård var innan frakturen duschstol, vilket 

36 % (n=32) av patienterna hade och toalettstolsförhöjning vilket 29 % (n=26) hade. En 

månad efter frakturen ökade innehavet av båda hjälpmedlen markant, duschstolen till 51 % 

(n=45) och toalettstolsförhöjningen till 61 % (n=54). Vid fyra månaders uppföljning är 

innehavet av duschstol oförändrat, 51 % (n=40), medan innehavet av toalettstolsförhöjning 

ytterligare ökat till 68 % (n=54) (figur 5).   

 

Inom området förflyttning hade, innan frakturen, 55 % (n=49) av patienterna en rollator och 

24 % (n=21) använde sig av en manuell rullstol. En månad efter frakturen hade siffran stigit 

till 67 % (n=59) som hade en rollator, och innehavet av en manuell rullstol hade mer än 

fördubblats till 58 % (n=51) Fyra månader efter frakturen hade en procentuell förändring av 

andelen rollatorer skett (75 %, n=59). Att en procentuell ökning hade skett fast antalet 

rollatorer var oförändrat beror på ett lägre patientdeltagande vid mättillfället fyra månader än 

vid en månad. Innehavet av en manuell rullstol hade dock minskat till 52 % (n=41) (figur 5). 

 

Ett av de vanligaste hjälpmedlen inom området anpassning av bostad var säng/sänglyft och 

inom området hantering och transport av produkter var det vanligaste hjälpmedlet griptång. 

Figur 5 visar tydligt att säng/sänglyft vid en månad hade ökat markant för att sedan minska 

avsevärt efter fyra månader. 

 

 

Figur 5 Översikt över utvecklingen av de vanligaste hjälpmedlen inom respektive område (%) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Innan frakturen 

n=89

1 månad

n=88

4 månader 

n=79

A
n
d

el
  

p
er

so
n
er

 (
%

)

Duschstol

Toalettstolsförhöjning

Manuell rullstol

Rollator

Säng, sänglyft

Griptång



18 

 

 

4.4 Förflyttningshjälpmedel 
Innan frakturen var andelen patienter som hade förflyttningshjälpmedel 68 % (n=55) och en 

månad efter frakturen hade siffran stigit till 99 % (n=76). Endast en liten minskning av 

andelen som hade hjälpmedel inom förflyttning kunde urskiljas efter fyra månader, 91 % 

(n=70) (figur 6). Ett fåtal patienter hade 4 hjälpmedel eller fler vid alla mättillfällen. Innan 

frakturen var det vanligast med 0-2 hjälpmedel och vid mättillfällena efter frakturen  

1-3. Det totala antalet förflyttningshjälpmedel var innan frakturen 92st, en månad efter 

frakturen 195st och fyra månader senare 169st (figur 6). 

 

  

Figur 6 Procentuell fördelning av andel patienter per antal förflyttningshjälpmedel (n=77) 

 

 

4.5 Skillnader mellan olika boendeformer 
Av de 98 patienterna i hjälpmedelsinventeringen kunde 36 % (n=35) skrivas ut till ordinärt 

boende från ortopedavdelningen, 23 % (n=23) skrevs ut till särskilt boende (Säbo) och 38 % 

(n=37) till annat boende (figur 7). Av de övriga patienterna hade 1 % (n=1) avlidit på 

sjukhuset innan utskrivning och 2 % (n=2) flyttats till annan avdelning. Jämfört med innan 

frakturen hade antalet patienter i ordinärt boende halverats och andelen patienter i annat 

boende ökat från 4 % (n=4) till 38 % (n=37).  
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Det totala antalet hjälpmedel (m) hade vid mättillfället vid fyra månader minskat i samtliga 

boenden i relation till antalet vid en månad, patienter inom ordinärt boende hade minst antal 

hjälpmedel vid båda mättillfällena och den största skillnaden sågs hos patienterna med annan 

boendeform (-2,2 hjälpmedel) (figur 7).   

 

 

4.6 Patienter utskrivna till ordinärt boende 
För de patienter som levde i ordinärt boende och skrevs ut till samma boendeform fanns en 

skillnad i det genomsnittliga antalet hjälpmedel innan och en månad efter höftfrakturen 

oavsett ålder. I åldersgrupperna 65-74 år och 75-84 år minskade antalet hjälpmedel 4 månader 

efter frakturen medan gruppen 85-94 år hade en fortsatt ökning (figur 8). 
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Figur 8 Antal hjälpmedel (m) per åldersgrupp utskrivna till ordinärt boende 

 

 

Åldersgruppen 65-74 år hade innan frakturen mellan 0-4 hjälpmedel, 1 månad efter frakturen 

mellan 1-11 hjälpmedel och efter 4 månader 0-13 hjälpmedel. Medelvärdet för åldersgruppen 

75 – 84 år gällande antal hjälpmedel var innan frakturen 3,2st, en månad efter frakturen 7,2 

och efter fyra månader 5,9st. I åldergruppen 85-94 år med samma boendeform varierade antal 

hjälpmedel innan frakturen mellan 1-7st, en månad efter frakturen 4-12st och efter fyra 

månader 5-12 hjälpmedel. Inom varje åldersgrupp fanns en spridning av antalet hjälpmedel 

per patient men resultatet visar en högre lägsta nivå av antalet hjälpmedel i gruppen 85-94 år.  
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4.7 Jämförelse mellan män och kvinnor 
Sjuttio procent av kvinnorna och femtiotre procent av männen hade innan frakturen minst ett 

hjälpmedel. En månad efter frakturen hade 85 % (n=54) av kvinnorna minst ett hjälpmedel 

jämfört med männen där 92 % (n=34) hade ett eller flera hjälpmedel. Vid fyra månaders 

uppföljning hade 75 % (n=51)av kvinnorna och 64 % (n=28) av männen hjälpmedel, men sett 

till det genomsnittliga antalet hjälpmedel fanns ingen markant skillnad mellan män och 

kvinnor (tabell 6). 

 

              Tabell 6 Antal hjälpmedel fördelat på män och kvinnor 

  Innan fraktur 
n¹=57, n²=32 

1 månad 
n¹=54, n²=34 

4 månader 
n¹=51, n²=28 

Kvinnor¹ 
(m) 

199  

(3,5) 

426  

(6,9) 

385  

(7,5) 

    Män² 
(m) 

93  

(2,9) 

283  

(7,9) 

192  

(6,9) 

 

 

4.8 Bostadsanpassning 
Av de 79 patienterna som besvarat frågan om de erhållit bostadsanpassning har 18 patienter 

svarat ja, de vanligaste åtgärderna var borttagning av trösklar och montering av stödhandtag. 

En patient hade fått taklyft monterad, en hade fått badkar utbytt mot duschplats och en hade 

fått ramp vid entrédörren.  
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5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
5.1.1 Studiekontext 
Då denna uppsats bygger på redan insamlade uppgifter valde författarna att presentera 

kontexten av projektet i början av metoden. Detta anser författarna ger en bra grund för den 

övriga informationen i metoden då det lättare går att se vad som hör till projektet och det som 

författarna utfört. 

 

5.1.2 Urval och bortfall 
För att hitta patienter till forskningsprojektet tillämpades ett konsekutivt urval. Totalt 

inkluderades 140 patienter i hela forskningsprojektet, men under perioden 20 december 2008 

 - 7 januari 2009 fanns det ett stort bortfall från hjälpmedelsinventeringen (n=32). Deltagandet 

i hjälpmedelsinventering är ändå högt, vilket talar för att resultatet går att generalisera, men 

det stora bortfallet gör dock att generaliserbarheten kan ifrågasättas.  

 

Författarna anser att datainsamlingsmetoden för hjälpmedelsinventeringen har gett en hög 

svarsfrekvens och att det interna bortfallet är lågt då arbetsterapeuterna med fördel även 

kunnat utföra inventeringen genom telefonkontakt med patienten. Dock finns ett internt 

bortfall vid alla tillfällen utom starttillfället som inte kunnat förklaras och därmed fått 

anledningen okänd orsak. Detta bortfall hade eventuellt kunnat vara mindre, Ejlertsson (35) 

menar att vid en intervjuundersökning kan det ibland behövas göras extra ansträngningar för 

att minska bortfallet, genom att vid flera tillfällen kontakta patienterna via telefon.  Det största 

bortfallet av okänd orsak (n=9) ses vid mättillfället innan frakturen, vilket författarna anser 

eventuellt kunnat reduceras med fler försök att nå patienterna via telefon. Majoriteten av de 

interna bortfallen är dock en följd av att patienten avlidit och tyvärr är mortaliteten i denna 

patientgrupp hög. Enligt Michelsson (36) avlider 20 % inom ett år och 30 % inom 3 år. 

 

5.2.3 Datainsamling 
Checklistan som användes vid hjälpmedelsinventeringen var tydligt utformad och lätt att 

förstå och hade en god ytvaliditet (37). Att checklistan är utformad utifrån de 

hjälpmedelsklassifikationer som Örebro Läns Landsting antagit och att inga 

specialanpassningar utifrån patientgruppens diagnos har gjorts, gör att trovärdighet och 

tillförlitlighet till materialet ökar. Dock har inga utförliga reliabilitets- och validitetstest på 

checklistan gjorts, men om det skulle genomföras skulle tillförlitligheten i materialet kunna 
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öka ytterligare. En nackdel är att det inte framgår av checklistan om hjälpmedlet faktiskt 

används utan enbart visar på ett innehav, detta hade eventuellt kunnat uppnås genom en annan 

utformning av checklistan. Författarna saknar även uppgifter om patienternas boende vid fyra 

månader. Att ta reda på detta hade varit fördelaktigt då delar av resultatet till exempel 

bostadsanpassning hade kunnat analyseras mer utförligt. 

 

Manualen till checklistorna har vissa brister och det finns en otydlighet i hur frågor ska ställas 

till patienten, vilket kan ifrågasätta mätinstrumentets reliabilitet. Bland annat i kategorin 

”övrigt” som är med under samtliga områden har författarna stött på oklarheter som kan 

knytas till otydligheten i manualen, exempelvis har hjälpmedlet draglakan placerats i 

kategorin ”övrigt” inom flera olika områdena såsom förflyttning och hantering/transport av 

produkter. Detta kan ge ett missvisande resultat i den totala uträkningen. Då det saknas 

tydliga instruktioner i manualen för hur ”övrigt” kategorin ska hanteras och beroende på hur 

frågorna i denna kategori ställts kan svaren ha blivit olika. Författarna har i samråd med 

ansvarig arbetsterapeut löst detta genom att vid inmatning i Excel placerat hjälpmedlet 

draglakan i kategorin övrigt inom området förflyttning. 

 

5.2.4 Dataanalys 
Delar av resultatet valdes att redovisas med hjälp av medelvärde (m), då det enligt Ejlertsson 

(35) och, Polit och Beck (37) är det mest använda och vanligaste genomsnittsmåttet. Vid 

upprepade mätningar i en population har medelvärdet en högre stabilitet än median och 

typvärde. Det insamlade materialet mäter på kvotskala och Polit och Beck (37) skriver vidare 

att vid bearbetning av data på antingen intervall- eller kvotskalenivå är medelvärdet det mått 

som vanligtvis används vid statistiska redovisningar. 

 

Då materialet var omfattande valde författarna att avgränsa materialet och fokusera på tre av 

de sex mättillfällena, innan fraktur, en månad och fyra månader.  Författarna anser att dessa 

mättillfällen var mest intressanta att jämföra med varandra och för att följa förändringar över 

tid. Mättillfället start (4-11 dagar efter operation) valdes bort för att det visade enbart vilka 

hjälpmedel som tillhandahölls för patienten på sjukhuset. Mättillfällena vid två och tre 

månader uteslöts eftersom de efter analys av materialet ej gav någon ny information av 

betydelse för denna uppsats. 
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5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga hjälpmedelsinnehavet hos de patienter som 

inkommit med höftfraktur, under en 4,5 månaders period, till Universitetssjukhuset i Örebro. 

Kartläggningen syftade till att beskriva patientgruppens hjälpmedelsinnehav, hur det såg ut 

innan frakturen och under de följande fyra månaderna efter frakturtillfället.  Resultatet visar i 

huvudsak att antalet hjälpmedel mer än fördubblas i samband med en höftfraktur och att 

innehavet kvarstår fyra månader efter frakturtillfället. 

 

5.2.1 Hjälpmedelsinnehav i hela patientgruppen 
Hjälpmedelsinnehavet har inom samtliga områden mer än fördubblats en månad efter 

frakturen och fyra månader senare var innehavet fortfarande dubbelt så stort som innan 

frakturen. Slutsatsen är att patienter som drabbats av höftfraktur har ett ökat behov av stöd 

genom hjälpmedel i utförandet av aktiviteter. Denna slutsats kan bekräftas i en randomiserad 

studie av Elinge et al. (28) där resultatet visar att patienter som drabbats av höftfraktur är 

signifikant mer beroende av stöd i ADL-aktiviteter än patienter utan höftfraktur. Studien visar 

även att beroendet kvarstår flera år efter frakturen. Sirkka och Brännholms (29) studie visar 

svårigheter inom framförallt områdena personlig vård och förflyttning.  

 

Inom området personlig vård visar resultatet i denna uppsats på en fördubbling av antalet 

hjälpmedel och ovan nämnda studie av Sirkka och Brännholm (29) visar att patienter med 

höftfraktur har svårigheter att klara till exempel duschning, på- av klädning och personlig 

hygien. Elinges (28) studie visar dock att antalet hjälpmedel inom personlig vård inte skiljer 

sig mellan patienter med och utan höftfraktur, vilket gör att det enbart går att spekulera kring 

om fördubblingen av antalet hjälpmedel inom personlig vård är till följd av höftfrakturen eller 

beror på andra orsaker. 

 

5.2.2 Jämförelse mellan åldersgrupper och antal hjälpmedel 
Innan frakturen hade patienterna över 75 år dubbelt så många hjälpmedel som de under 75 år. 

Detta kan även ses i andra studier (19, 23) som visar att innehavet av hjälpmedel ökar i 

samband med stigande ålder oavsett diagnos. Kraskowsky (21) skriver bland annat att ju äldre 

man blir desto större sannolikhet att man har någon form av hjälpmedel.  

 

Oavsett åldersgrupp ses en markant ökning av antalet hjälpmedel per patient en månad efter 

frakturen. Vid fyra månaders uppföljning hade antalet hjälpmedel reducerats men en 

fördubbling i jämförelse med innan frakturen kvarstår. Det låga antalet patienter i 
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åldersgrupperna ≤ 64 (n=6) och ≥ 95 (n=4) kan ge ett missvisande resultat och resultatet i 

dessa åldersgrupper kan därför inte anses som representativt, då en person kraftigt kan 

sänka/höja medelvärdet av antalet hjälpmedel. En resultatredovisning med hjälp av ett annat 

genomsnittsvärde hade i det här specifika fallet varit fördelaktigt. 

 

5.2.3 Vanligaste hjälpmedlen inom respektive område 
Resultatet visar att ett av de vanligaste hjälpmedlen innan frakturen och efter fyra månader 

var rollatorn. Innan frakturen hade 49 personer rollator och efter fyra månader hade 59st det, 

vilket gör att författarna drar slutsatsen att en höftfraktur inte anmärkningsvärt påverkar 

innehavet av en rollator. Enligt Statistiska Centralbyrån (14) är rollatorn det vanligaste 

förflyttningshjälpmedlet i Sverige och används av var tredje person över 80 år. I Sonns (38) 

undersökning från 2000 framkom det att äldre människor tack vare rollatorn kände sig 

självständigare, säkrare och tryggare vid förflyttningar, vilket kan vara en förklaring till det 

höga antalet innan frakturen. 

 

Anmärkningsvärt är att hjälpmedlet säng/sänglyft är fyra gånger så stort vid en månad efter- 

jämfört med innan frakturen. Detta tror vi beror på den ökade andelen patienter som skrevs ut 

till annat boende, där anpassade sängar ofta är standard. Efter fyra månader hade andelen 

sängar minskat vilket kan bero på att många flyttat tillbaka till ordinärt boende. 

 

Innehavet av toalettstolsförhöjning var vanligt och ökade markant från innan frakturen (29 %) 

jämfört med en månad efter frakturen (61 %) och ökningen kvarstod även vid fyra månader 

(68 %). Patienter med höftfraktur kan ha en ökad stelhet och smärta efter höftoperationen (1), 

vilket kan göra det svårt att sätta sig och resa sig. Detta kan förklara att antalet 

toalettstolsförhöjningar ökar efter höftfrakturen då förhöjningen kan bidra till ökad 

självständighet vid toalettbesök, vilket kan vara viktigt för många människor. Hagsten et al. 

har i sin studie kommit fram till att patienter med höftfraktur vid utskrivning från sjukhuset 

var i behov av hjälpmedel, framförallt toalettstolsförhöjning och duschstol (39). 
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5.2.4 Förflyttningshjälpmedel 
Inom området förflyttning visar resultatet vid jämförelse mellan innan fraktur och en månad 

efter på en fördubbling av antalet förflyttningshjälpmedel. Studier (28, 29) visar att personer 

som drabbats av höftfraktur har svårigheter vid förflyttningar. Elinge et al (28) menar att 

personer som drabbats av höftfraktur kan uppleva svårigheter i sitt aktivitetsutförande till 

följd av de rörelse- och balansproblem som höftfrakturen medför. Sirkka och Brännholm (29) 

har sin studie kommit fram till att patientgruppen har problem med till exempel daglig 

inhandling och matlagning vilket kan kopplas till ett beroende av förflyttningshjälpmedel. 

Innan frakturen hade 68 % av patienterna hjälpmedel inom området, en månad efter frakturen 

hade siffran stigit till 99 % och efter fyra månader hade fortfarande majoriteten av patienterna 

förflyttningshjälpmedel (91 %). I den aktuella studien var manuell rullstol det 

förflyttningshjälpmedel som ökade mest efter höftfrakturen och Elinges (28) studieresultat 

visar att patienter med höftfraktur i större utsträckning använder sig av manuell rullstol i 

jämförelse med de som ej drabbats.  

 

5.2.5 Skillnader mellan olika boendeformer 
Vid 1 månad efter frakturen hade antalet personer i ordinärt boende minskat från 71 till 35.  

Det vill säga att 35st kunde skrivas ut direkt till det egna boendet. Det som saknas i materialet 

som författarna tagit del av är hur många som skrevs ut till en rehabiliteringsplats för att sedan 

återgå till sitt ordinära boende.  

 

Hjälpmedelsinnehavet mellan de olika boendeformerna skiljer sig inte anmärkningsvärt, men 

totalt sett fanns minst antal hjälpmedel hos de patienter som skrivits ut till ordinärt boende. 

Detta kan tolkas som att de patienter som skrivs ut till ordinärt boende i regel är friskare och 

inte i lika stort behov av hjälpmedel som de som skrivits ut till särskilt eller annat boende. 

Eftersom det inte framgår i materialet hur mycket hjälp patienter i ordinärt boende har i form 

av sociala insatser såsom hemtjänst kan det lägre antalet hjälpmedel också tolkas som att 

patienterna har mer insatser i hemmet. 

 

5.2.6 Patienter utskrivna till ordinärt boende 
Trots att patienter som skrivits ut till ordinärt boende har minst antal hjälpmedel ses en tydlig 

ökning en månad efter frakturen jämfört med innan i denna patientgrupp. I McCreadie och 

Tinkers studie (23) av äldre personer i England visar resultatet att hjälpmedel har förmågan att 

göra det enklare för människor att bo kvar i ordinärt boende, då hjälpmedel kan minska 

kraven på individens förmåga i förhållande till miljöns krav. 
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Spridningen av antalet hjälpmedel är stor mellan olika individer i ordinärt boende. Den 

aktuella studien visar att antalet hjälpmedel skiljer sig mellan olika personer i samma 

boendeform, i samma ålder. Hoffman och McKenna (19) menar att de hjälpmedel som 

förskrivs måste passa patientens behov, vilket kan förklara variationen av antal hjälpmedel. 

Eftersom varje individ är unik och variationen av antal hjälpmedel stor så kan det vara svårt 

att generalisera resultatet för de patienter som skrivits ut till ordinärt boende.  

 

5.2.7 Jämförelse mellan kvinnor och män  

Enligt Hjälpmedelsinstitutet (15) och likaså Kraskowsky och Finlayson (21) är det vanligare 

med hjälpmedel bland kvinnor än män. Den aktuella studien kan delvis bekräfta ett liknande 

förhållande i patientgruppen, då en liten skillnad fanns mellan könen. Hjälpmedel var 

vanligast bland kvinnor innan frakturen och fyra månader efter frakturtillfället men vid 

uppföljning en månad efter frakturen hade män i genomsnitt ett hjälpmedel mer än kvinnor. 

Att kvinnor har fler hjälpmedel än män kan eventuellt kopplas samman med att kvinnor som 

är äldre har fler funktionsnedsättningar och medicinska besvär (40). 

 

5.2.8 Bostadsanpassning  
Elinges studie (28) visar att personer med höftfraktur inte erhåller fler bostadsanpassningar än 

de utan höftfraktur. I den aktuella studien är det svårt att få fram rättvisande siffror över hur 

många som erhållit bostadsanpassning då författarna saknar uppgifter om hur många som fyra 

månader efter frakturen bodde i ordinärt boende. Räknar man på de 35 patienter som skrevs ut 

direkt till ordinärt boende visar det att 51 % har fått bostadsanpassning, vilket sannolikt inte 

ger en representativ bild. Ett antal av de patienter som skrivits ut till annat boende, kan ha 

återvänt till ordinärt boende efter fyra månader så det är därför troligt att färre än 51 % fått 

bostaden anpassad.  
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6. Slutsats 
De slutsatser som författarna drar av resultatet i denna uppsats är att hjälpmedelsinnehavet 

förändras i samband med höftfraktur och att hjälpmedelsinnehavet mer än fördubblas i 

jämförelse med innan frakturen. Resultatet visar att en höftfraktur kan medföra svårigheter vid 

förflyttningar och att innehavet av förflyttningshjälpmedel ökar. Hjälpmedelsinnehavet skiljer 

sig även mellan olika boendeformer och en ökning av antalet hjälpmedel ses hos patienter i 

ordinärt boende. När det gäller skillnaden i hjälpmedelsinnehavet mellan kvinnor och män 

fanns endast en liten procentuell skillnad. Studiens resultat visar även att patienter över 75 år 

har fler hjälpmedel både innan och efter en höftfraktur än de under 75 år.  

7. Förslag på fortsatt forskning 
I den aktuella studien kunde vi se att hjälpmedelsinnehavet ökade markant i samband med en 

höftfraktur. Då denna patientgrupp är stor och longitudinell forskning om höftfrakturer och 

antalet hjälpmedel saknas anser vi att mer forskning på området är att rekommendera. 

Materialet i denna uppsats bygger på information om hjälpmedelsinnehav och vi anser att det 

vore intressant och av värde att studera, inte bara kring innehav utan också användning över 

tid för att få en bredare bild av patientgruppen. Det kan även vara av intresse att studera kring 

i vilka sammanhang och vid vilka aktiviteter som hjälpmedlen används. 

 

Författarna tror även att forskning som följer patientens innehav och användning av 

hjälpmedel längre än fyra månader är relevant eftersom läkningstiden för en höftfraktur 

varierar mellan 3-12 månader (7). 
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Bilaga 1 

Hjälpmedelsinventering inom område rörelsehinder 
 

Löpnummer________  Intervjuvare/sign_____     

      Intervju av närstående/personal           

     

Start 

1 

mån 

3 

mån 

4  

mån 

Innan 

fraktur 

Personlig vård Kroppsskydd 

Bälte, halsstöd, sele 

     

 Toaförhöjn + supporter      

 Bad/duschstol      

 Badbrits      

 Hygienstol m hjul      

 Övrigt       

Förflyttning Gåbord, RA-rollator      

 Rollator      

 Kryckkäpp      

 Bock      

 Trehjulig cykel      

 Manuell rullstol      

 Man. vårdarmanövrerad rullstol      

 Elrullstol      

 Glidlakan, matta, skiva, autoslide      

 Förflyttningsstöd – Vårdbälte – 

Fleximove – Maximove (Vendela) 

     

 Uppresningshjälp - handstege      

 Vridplatta, även m handtag      

 Fotpall (förhöjningsblock)      

 Lyft, -sitt, -stå      

 Övrigt      

Anpassn av bostäder Bord –läs - arbets      

 Arbetsstol      

 Förhöjningsdyna, kildyna      

 Rullstolsdyna, enkel      

 Rulstolsdyna, avancerad      

 Sängar, sänglyft      

 Elektriskt reglerbart ryggstöd, 

benlyft 

     

 Tillbehör säng – grindar, dävert      

 Portabla ramper      

 Antidecubitusmadrass/ hälskydd      

 Förhöjningsklotsar      

 Övrigt       

Hantering och 

transport av produkter 

Fjärrstyrsystem      

 Pinnar, peklampor      

 Griptång      

 Hushållshjälpmedel      

 Strumppådragare      

 Övrigt      

 

 

Kursiv = Omvårdnadshjälpmedel 

Grå markering = Enkla hjälpmedel som försäljs på bl.a. sjukhuset, Apotek, Varsam. 

 


