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ABSTRAKT 

I Sverige drabbas varje år cirka 18000 individer av en höftfraktur. Orsaken till detta tros 

vara den ökande medellivslängden i Sverige, då medelåldern hos de drabbade 

patienterna är ungefär 80 år. Mortaliteten är hög och efter ett år uppskattas ungefär 20 % 

av patienterna ha avlidit till följd av komplikationer som uppstått efter frakturen. 

Socialstyrelsen har utformat riktlinjer för hur patienter med höftfraktur bör behandlas 

och belyser ett snabbt omhändertagande i det akuta skedet, varför flertalet sjukhus har 

utformat ett snabbspår för dessa patienter. Syftet med studien var att undersöka om 

röntgenkliniker med akutverksamhet i Sverige har ett snabbspår för patienter med 

misstänkt akut höftfraktur. Designen som användes var en empirisk, kvantitativ studie. 

En enkät utformades med frågor för att undersöka gången vid ett eventuellt snabbspår 

och skickades ut per post till 73 röntgenkliniker i Sverige. Totalt inkom 68 enkätsvar. 

Av de svarande röntgenklinikerna hade 77 % ett snabbspår som de arbetade efter medan 

23 % behandlade dessa patienter som övriga akuta frakturer. Svaren på resterande 

enkätfrågor varierade och en skillnad i hanteringen av dessa patienter kunde observeras 

mellan kliniker med och utan snabbspår. Slutsatsen som drogs var att majoriteten av de 

tillfrågade röntgenklinikerna arbetade utifrån ett snabbspår vid misstänkt akut 

höftfraktur, och att röntgensjuksköterskan fyller en viktig funktion i vårdkedjan. 

Snabbspåret skiljde sig dock åt mellan flera kliniker i landet. 

Nyckelord: Höftfraktur, röntgenundersökning, röntgensjuksköterska, snabbspår 
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1. INTRODUKTION 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning samt efter kontakt med andra 

studenter under utbildningen uppmärksammades det att flertalet röntgenkliniker hade 

utformat en särskild rutin för äldre patienter med misstänkt akut höftfraktur. Denna rutin 

skiljde sig ifrån hur andra akuta frakturer, exempelvis extremitetsfrakturer, hanterades. 

Respektive sjukhus hade skapat ett snabbspår för äldre patienter med misstänkt akut 

höftfraktur på grund av att många komplikationer riskerar att drabba dessa patienter (1). 

Detta skapade ett intresse hos författarna att undersöka hur många röntgenkliniker i 

Sverige som arbetade efter samma princip. 

1.1 Snabbspår för patienter med höftfraktur 

I Sverige drabbas varje år cirka 18000 individer av en höftfraktur – en fraktur i 

proximala delen av os femoris (2). Orsaken till det höga antalet höftfrakturer tros bero 

på den ökade medellivslängden. Sveriges befolkning blir idag allt äldre (3), och enligt 

socialstyrelsen kommer antalet höftfrakturer sannolikt att öka på sikt (2).  

Ett snabbspår för äldre patienter med misstänkt akut höftfraktur innebär att dessa 

patienter prioriteras högre än andra patienter med akuta frakturer, och får därmed en 

förtur i vårdkedjan. Snabbspåret innebär en optimering av hela vårdkedjan, patienten får 

exempelvis förtur till både röntgenundersökning, inläggning på vårdavdelning samt 

operation (4).  

1.2 Riskfaktorer 

Den största bidragande faktorn för att drabbas av en höftfraktur är hög ålder (2). 

Medelåldern hos de patienter som drabbas är 80 år, och höftfrakturer är relativt ovanliga 

innan patienten uppnått 60-års ålder (5). Med den höga åldern uppstår många 

riskfaktorer varav den största är osteoporos, men även falltendens, 

läkemedelsbiverkningar, fysisk inaktivitet och tidigare frakturer är riskfaktorer (6). 

Statistik visar att kvinnor drabbas oftare än män och står för cirka tre fjärdedelar av alla 

höftfrakturer, detta på grund av kvinnors ökade risk att drabbas av osteoporos (2). Innan 

menopaus infaller reduceras bentätheten med cirka två % per år. Efter menopaus 

reduceras istället bentätheten med cirka fem % per år (7), och bentäthetsmätningar i 
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höften hos äldre kvinnor har påvisat att en tredjedel av svenska kvinnor i 70–79-

årsåldern lider av osteoporos (6).  

1.2.1 Falltendens och fysisk inaktivitet 

Stigande ålder leder till en ökad falltendens, men det finns flera andra faktorer som 

påverkar fallrisken. Bakomliggande sjukdomar som till exempel Parkinson och stroke 

kan påverka muskelstyrkan och balansen, men en del läkemedel kan även påverka 

balansen eller leda till yrsel. Många äldre är idag fysiskt inaktiva vilket leder till 

minskad belastning på skelettet, sämre muskelstyrka, samt sämre balans- och 

muskelfunktion. Detta kan senare leda till en ökad falltendens (6). 

1.3 Anatomi och etiologi 

Höften utgörs av pelvis och os femoris och är en kulled som möjliggör rörelse och 

rotation av höften. Ledpannan acetabulum förbinder pelvis med caput femoris, som 

förbinds med os femoris genom collum femoris. Distalt om collum på dess laterala sida 

är trochanter major belägen, och strax nedom denna, medialt om collum, trochanter 

minor (8). Höftfrakturer delas in i tre olika huvudkategorier beroende på vart frakturen 

är lokaliserad; cervikal fraktur, vilken är den mest förekommande, samt trokantär- och 

subtrokantär fraktur (5). 

De flesta höftfrakturer uppkommer i hemmet genom ett fall där individen snubblar eller 

halkar. Dessa typer av fallskador klassas som ett lågenergitrauma. Då det oftast är äldre 

patienter som drabbas kan det ibland vara svårt för patienten att ge en anamnes för 

skadetillfället på grund av bakomliggande sjukdomar som exempelvis demens, vilket 

kan göra det svårt att avgöra hur skadan uppstått (5).  

1.4 Symtom 

Det vanligaste kliniska symtomet vid en höftfraktur är ett förkortat, utåtroterat ben (5). 

Beroende på vilken typ av fraktur patienten ådragit sig, skiljer sig symtomen åt. En 

trokantär fraktur har en mer uttalad förkortning och utåtrotation av benet jämfört med en 

cervikal fraktur, och en subtrokantär fraktur har ofta en större dislokation av frakturen 

och är mer instabil än de andra frakturerna (6). Då en subtrokantär fraktur ofta är 

dislocerad, ökar risken för större blödningar (5) som kan uppstå i låret och leda till 
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svullnad och smärta (6). Den klassiska patienten är ofta mycket smärtpåverkad, främst i 

höft och ljumske (2), men även vid rotation av höften och vid försök till belastning av 

benet (1). 

1.5 Diagnostik 

1.5.1 Anamnes och klinisk undersökning 

En preliminär diagnos ställs av ambulanspersonal (2), som tar anamnes av patienten och 

inspekterar höften för att se eventuella hematom och/eller ärr från tidigare 

höftoperationer. Patientens höft palperas också för att undersöka eventuell 

smärtreaktion. En klinisk undersökning av hela benet bör utföras för att utesluta 

differentialdiagnoser med liknande symtom (6).  

1.5.2 Röntgenundersökning 

En konventionell röntgenundersökning spelar en central roll vid diagnostik av frakturer. 

Två vinkelräta projektioner krävs då konventionell röntgen skapar en tvådimensionell 

bild. Standardprojektioner vid frakturfrågeställning är en frontal- och sidoprojektion, 

men andra projektioner kan behövas beroende på frågeställning och rutin på olika 

röntgenkliniker (5). Vid misstänkt höftfraktur krävs en röntgenundersökning för att 

verifiera och klassificera frakturen, samt för att planera det operativa ingreppet. 

Patienten bör inte vänta längre än 30 minuter på en röntgenundersökning från det att 

patienten inkommit till sjukhus på grund av de komplikationer som riskerar att drabba 

patienten. Även andra radiologiska metoder exempelvis magnetkamera, datortomografi 

och scintigrafi kan användas för diagnostisering (2). 

1.6 Behandling 

Alla höftfrakturer kräver ett kirurgiskt ingrepp och opereras med osteosyntesmaterial 

eller en höftprotes. Osteosyntesmaterial används vid stabila, odislocerade frakturer 

medan höftproteser används vid dislocerade frakturer och främst hos äldre patienter där 

det finns risk för komplikationer (1). Höftproteser är mer stabila än osteosyntesmaterial 

och minskar risken för reoperation, men innebär också ett större kirurgiskt ingrepp (5). 
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1.7 Komplikationer 

Det finns ett flertal komplikationer som kan uppstå när en äldre individ drabbas av en 

höftfraktur. När patienten inkommer akut till sjukhus från hemmet eller boendet kan 

bakomliggande sjukdomar och snabb anpassning till nya miljöer leda till ett försämrat 

allmäntillstånd och förvirring. Många patienter blir i samband med denna förvirring 

ångestfyllda, aggressiva och har svårt att orientera sig gällande tid och rum (9). Det 

finns även en rad andra komplikationer som kan uppstå till följd av frakturen, både pre- 

och postoperativt (2). 

1.7.1 Trycksår 

Vid ankomst till sjukhus blir patienten ofta liggande på en brits eller säng, vilket kan 

leda till att trycksår uppkommer snabbt till följd av att patienten har svårt att röra sig 

eller ändra läge på grund av smärta från frakturen. Det är därför av stor vikt att dessa 

patienter som riskerar att bli sängliggande en längre tid skyddas mot tryckskador och får 

ett snabbt omhändertagande då det tar lång tid för trycksår att läka (2, 5). 

1.7.2 Caputnekros 

Vid en cervikal fraktur finns risk för caputnekros. Kärlförsörjningen till caput femoris 

går vid ledkapseln och riskerar att skadas vid en fraktur, vilket kan leda till vävnadsdöd 

och utebliven läkning (6).  

1.7.3 Postoperativa komplikationer 

När en fraktur läkt efter operation med osteosyntesmaterial, finns det risk att detta glider 

ut i mjukvävnaden. Detta orsakar smärta hos patienten och osteosyntesmaterialet måste 

avlägsnas. Efter att en operation genomförts finns även risk för sårinfektion. Den är 

dock högre hos patienter med höftfraktur då de ofta är äldre och sjuka med ett nedsatt 

immunförsvar, men även för att operationssåret är lokaliserat nära underlivet vilket ökar 

risken för bakterietillväxt. Det finns risk för att infektionen når protesen eller 

osteosyntesmaterialet vilket medför att patienten måste reopereras (6). 

1.7.4 Läkningsstörningar  

Läkningsprognosen hos patienter med höftfraktur beror på typen av fraktur, men 

läkningsstörningar drabbar ungefär en tredjedel av patienterna. En cervikal fraktur kan 

skapa stora problem för patienten på grund av dålig läkningsförmåga, och kan leda till 
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caputnekros. Trokantära- och subtrokantära frakturer har bättre läkningsprognos jämfört 

med en cervikal fraktur. Om inga tecken till läkning ses vid konventionell röntgen efter 

två till tre månader, kan läkningen behöva påskyndas. Detta görs genom att benvävnad 

transplanteras till det aktuella området (5).  

1.8 Mortalitet 

På grund av den dåliga läkningsförmågan hos en stor del av de drabbade patienterna är 

mortaliteten vid en höftfraktur hög. Efter ett år har cirka 20 % av de drabbade avlidit till 

följd av komplikationer och läkningsstörningar (5). Bara under vårdtiden på sjukhus 

avlider cirka fyra % av de drabbade patienterna och efter två år beräknas cirka 38 % ha 

avlidit till följd av frakturen och dess komplikationer (10). 

1.9 Röntgensjuksköterskans kompetens 

Röntgenundersökningen spelar en viktig roll i vårdkedjan gällande diagnostiseringen av 

dessa patienter (2), varför röntgensjuksköterskan ska ha goda kunskaper inom sin 

yrkesprofession och vara säker i sin yrkesroll. Röntgensjuksköterskan ska bland annat 

kunna arbeta självständigt, utföra prioriteringar i det akuta omhändertagandet, tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov samt arbeta på ett patientsäkert arbetssätt (11). Detta är en 

förutsättning för att kunna utföra snabb diagnostik vid en misstänkt akut höftfraktur 

vilket krävs på grund av de många komplikationer som riskerar att drabba patienten (2). 

1.10 Tidigare forskning 

Socialstyrelsen har utformat riktlinjer, baserat på tidigare forskning, för vård och 

behandling av dessa patienter. I riktlinjerna ingår alla aspekter i vårdkedjan, från 

förebyggande av frakturen till rehabilitering efter operation. Socialstyrelsen poängterar 

flera gånger vikten av ett snabbt omhändertagande av patienter med höftfraktur och en 

tidig inläggning på vårdavdelning. Detta skulle enligt socialstyrelsen ha många positiva 

effekter för patienten, akutmottagningen och vårdavdelningen (2). 

 

En orsak till att specifika rutiner bör finnas för akuta höftfrakturer är då antalet 

höftfrakturer förväntas fördubblas i Sverige mellan åren 2002 - 2050, enligt en studie av 

Rosengren och Karlsson. Orsaken till fördubblingen ansågs vara en ökad befolkning 
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som befinner sig i riskzonen att drabbas av dessa frakturer, samt att det vid 2050 

beräknades finnas fler äldre män och kvinnor än det fanns 2002 (12). 

 

Mortaliteten är hög hos patienter med höftfraktur, varför Yizhong et al. genomförde en 

studie för att undersöka detta. De påvisade att en viktig orsak till den höga mortaliteten 

hos patienter med höftfraktur var den långa väntetiden på operation, men den viktigaste 

bidragande orsaken var tidsaspekten från skadetillfället till det att patienten inkom till 

sjukhus. De påvisade att en snabb ankomst till sjukhus från det att patienten skadats 

minskade mortaliteten (13). 

 

Ett snabbspår för patienter med höftfraktur kan då vara att rekommendera för att minska 

mortaliteten. Det slår Kosy et al. fast i en studie när de undersökt de positiva effekterna 

av ett snabbspår. I deras studie påvisades det att väntetiden till operation minskade, och 

även den totala vårdtiden för patienten minskade vid införandet av ett snabbspår (14).  

 

En studie av Hommel et al. har undersökt patientens upplevelser av när denne drabbas 

av en höftfraktur och hur de uppfattar omvårdnaden vid sjukdomsförloppet. Studien 

utfördes på ett sjukhus som hade ett snabbspår och patienterna blev positivt överraskade 

när de fick genomgå en röntgenundersökning direkt vid ankomst till sjukhus, och även 

när de fick läggas in på en vårdavdelning omedelbart efter röntgenundersökningen (15).  

1.11 Problemformulering 

Höftfrakturer är ett växande folkhälsoproblem hos den äldre generationen och kostar 

samhället mycket pengar till följd av den långa vårdtiden och den höga mortaliteten. På 

grund av antalet komplikationer som riskerar att drabba patienten är ett snabbt 

omhändertagande av patienten vid ankomst till sjukhus av största vikt, och en snabb 

röntgenundersökning är en förutsättning för vidare behandling (2). 

1.12 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om röntgenkliniker med akutverksamhet i Sverige 

har ett snabbspår för patienter med misstänkt höftfraktur. 
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1.13 Frågeställningar 

 Hur fungerar det eventuella snabbspåret på de röntgenkliniker som arbetar efter 

ett sådant? 

 Hur hanterar de röntgenkliniker som inte har något snabbspår dessa patienter? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Designen som användes var en empirisk, kvantitativ studie. Empiri innebär en 

vetenskaplig undersökning av hur verkligheten ser ut. Med hjälp av en enkät undersökte 

författarna vilka röntgenkliniker med akutverksamhet i Sverige som hade respektive inte 

hade, ett snabbspår för patienter med misstänkt akut höftfraktur. Studien var en 

tvärsnittsstudie, då endast ett mättillfälle med enkäter gjordes (16). 

2.2 Brev- och enkätutformning 

En enkät utformades för att undersöka hur ett eventuellt snabbspår var utformat på 

röntgenklinikerna (bilaga 1) (16, 17). Elva frågor som tog upp det akuta vårdförloppet 

konstruerades. De frågor som ställdes var om ett snabbspår fanns på kliniken, hur 

kliniken meddelades om patientens ankomst, tidsaspekten, involverad vårdpersonal, 

röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter samt vart patienten skickades efter 

röntgenundersökningen. Frågorna utformades med landstinget Västmanlands 

röntgenkliniks metodbok som stöd för att strukturera enkätfrågorna i samma ordning 

som händelseförloppet vid en misstänkt akut höftfraktur (bilaga 2). Enkäten bestod av 

dikotoma frågor och flervalsfrågor, samt ett öppet svarsalternativ. Det öppna 

svarsalternativet gav möjlighet till att ange annat svarsalternativ om övriga inte 

överensstämde med röntgenklinikens egna arbetsmetoder (16). Ett brev sammanställdes 

för att presentera syftet med studien och informera röntgenklinikerna om enkäten 

(bilaga 3). Brevet och enkäten granskades av fyra oberoende röntgensjuksköterskor 

samt en biomedicinsk analytiker. Pilottest av enkäten utfördes genom att två 

slumpmässigt tillfrågade röntgensjuksköterskor på röntgenkliniken i Västerås svarade 

på enkäten. Mindre korrigeringar av enkäten gjordes utifrån pilotstudien.  
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Ett påminnelsebrev utformades för att skickas ut till de röntgenkliniker som inte 

returnerat enkäten vid utsatt slutdatum (bilaga 4). Enkäten och breven utformades i 

programmet Microsoft® Word 2013. 

2.3 Urval 

Svensk förening för bild- och funktionsmedicin kontaktades per mail där författarna 

efterfrågade en lista över aktuella röntgenkliniker i Sverige för att få tillgång till 

adressregister över dessa. Föreningen saknade förteckning över Sveriges 

röntgenkliniker, varför 1177 vårdguiden användes till att utforma en lista över dessa 

(18). Varje landsting valdes utifrån 1177’s webbsida, därefter användes sökordet 

”röntgen” för att undersöka hur många röntgenkliniker som fanns i respektive landsting. 

Sökningen resulterade i 128 röntgenkliniker, därefter gjordes ett urval baserat på 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier var röntgenkliniker med någon 

form av akutverksamhet, exempelvis en akutmottagning eller jourverksamhet. 

Exklusionskriterier var röntgenkliniker som inte låg i anslutning till något sjukhus 

(exempelvis privata röntgenkliniker) då akuta höftfrakturer kräver akutsjukvård. 

Röntgenkliniker på barnsjukhus exkluderades också då socialstyrelsens riktlinjer för 

höftfraktur endast omfattar medelålders- och äldre patienter (2). Efter urvalet återstod 

73 röntgenkliniker. 

2.4 Datainsamling 

Adresser och kontaktuppgifter till de utvalda röntgenklinikerna inhämtades från 1177 

vårdguiden, i samband med urvalet (18). Enkäten och brevet adresserades till 

skelettansvarig på respektive röntgenklinik. I brevet informerades det om ett slutdatum 

för insändning av enkäten, för att författarna skulle ha möjlighet att hinna sammanställa 

resultatet. Röntgenklinikerna fick två och en halv vecka på sig att fylla i och returnera 

enkäten. 

Alla enkäter märktes med en enkätkod, och varje röntgenklinik numrerades från 1-73 

för att skilja på vilken/vilka kliniker som svarat. Därefter skickades brevet och enkäten 

tillsammans med ett frankerat svarskuvert per post till de utvalda röntgenklinikerna den 

17 februari 2015. Vid passerat slutdatum (8 mars 2015) hade 54 enkätsvar inkommit. 
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Påminnelsebrevet skickades per post till resterande 19 röntgenkliniker den 9 mars 2015, 

där påminnelsebrev, tidigare utformat brev, enkät samt frankerat svarskuvert bifogades. 

Efter påminnelsebrevet erhölls ytterligare 14 svar vilket innebar totalt 68 enkätsvar. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Det var frivilligt att fylla i enkäten och röntgenkliniken kunde välja att inte medverka. 

Genom att fylla i och returnera enkäten lämnade röntgenklinikerna sitt samtycke till att 

medverka i studien (16). Resultatet kommer inte namnge röntgenklinikernas namn eller 

dylikt, allt resultat presenteras anonymt. Inkomna enkätsvar kommer endast att 

användas i föreliggande studie, och inte till något annat syfte. Ingen 

forskningspersonsinformation lämnades ut eller har redogjorts för, varför ingen 

etikansökan behövde göras (19). 

2.6 Analys 

Alla de 68 inkomna enkäterna granskades av de båda författarna. Varje enkätfråga 

registrerades var för sig och varje kliniks svar på respektive enkätfråga infördes i 

Microsoft® Excel 2013. Kliniker som hade ett snabbspår respektive kliniker som inte 

hade ett snabbspår separerades i analysen. Även universitetssjukhusens enkätsvar på 

fråga 1.0 studerades separat för att undersöka eventuella skillnader mellan de större 

respektive mindre sjukhusen i Sverige. De röntgenkliniker som svarat otydligt 

separerades i en egen grupp och registrerades inte tillsammans med de andra i det första 

steget vid registreringen av enkäterna. Dessa kontaktades sedan per mail för 

kompletterande information och registrerades därefter när/om tillfredsställande svar 

inkommit.  

2.6.1 Bortfall 

Totalt räknades 15 inkomna enkätsvar som bortfall. Av dessa 15 svarade fyra kliniker 

att de inte tog emot några misstänkta akuta höftfrakturer på sin röntgenklinik. 

Resterande 11 enkätsvar var otydliga trots mailkontakt med respektive röntgenklinik 

och uteslöts därför ur studien. Trots dessa elva otydliga enkätsvar, räknades de med på 

fråga 1.0 för att skapa en uppfattning om hur många röntgenkliniker som hade 

respektive inte hade ett snabbspår. 
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2.6.2 Uteslutna enkätfrågor 

Fråga 8.1 och 8.2 uteslöts ur enkätsvaren på grund av att dessa frågor var felformulerade 

och riskerade att missuppfattas. 

3. RESULTAT 

Resultatet beskriver svarsfördelningen från enkätfrågorna, och redovisas i löpande text 

och tabeller. Varje enkätfråga redovisas var för sig. Av de 64 röntgenkliniker som 

besvarade enkäten uppgav 49 (77 %) att de hade ett snabbspår och 15 (23 %) svarade att 

de inte hade något. Fråga 1.1 omfattade endast de röntgenkliniker som inte hade något 

snabbspår, och frågade då om patienter med misstänkt akut höftfraktur hanterades som 

övriga akuta frakturer exempelvis extremitetsfrakturer. Samtliga kliniker som inte hade 

något snabbspår svarade att de hanterade dessa patienter som övriga akuta frakturer. Av 

de inräknade enkätsvaren var sju universitetssjukhus, fem av dessa hade ett snabbspår 

och två hade inte något snabbspår.  

 

Resultatet på resterande frågor har delats upp mellan röntgenkliniker som hade 

snabbspår respektive röntgenkliniker som inte hade snabbspår i jämförande syfte. De 

elva otydliga enkätsvaren uteslöts på dessa frågor, vilket resulterade i att 45 kliniker 

med snabbspår och åtta kliniker utan snabbspår återstod. 

3.1 Hur klinikerna informeras om patientens ankomst 

Fråga 2.0 handlade om hur de olika klinikerna meddelades om att en patient med 

misstänkt akut höftfraktur var på väg in till röntgenkliniken. Gällande kliniker med 

snabbspår meddelades 23 kliniker via telefonkontakt från akutmottagningen. Hos 14 av 

klinikerna kom informationen via telefonkontakt från ambulansen och fem kliniker 

använde sig av remiss som informationssystem. Två kliniker meddelades via någon typ 

av larmsystem och en klinik fick informationen via växeln. 
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Tabell 1a. Kliniker med snabbspår. Informationssätt om patientens ankomst. 

 Antal Procent 

Telefonkontakt från akutmottagning 23 51 % 

Telefonkontakt från ambulans 14 31 % 

Via någon typ av larmsystem 2 5 % 

Remiss i RIS1 eller annat remissprogram 5 11 % 

Annat2  1 2 % 

1 Radiology information system. 2 Via växeln. 

 

Gällande kliniker utan snabbspår meddelades sju av dessa om patientens ankomst via 

remiss och en klinik genom telefonkontakt från akutmottagningen.  

Tabell 1b. Kliniker utan snabbspår. Informationssätt om patientens ankomst. 

 Antal Procent 

Telefonkontakt från akutmottagning 1 12,5 % 

Telefonkontakt från ambulans 0 0 % 

Via någon typ av larmsystem 0 0 % 

Remiss i RIS1 eller annat remissprogram 7 87,5 % 

Annat 0 0 % 

1 Radiology information system. 

3.2 Uppskattad tid innan patienten röntgas 

På fråga 3.0 fick röntgenklinikerna uppskatta hur lång tid det tog innan patienten 

röntgades, från att de informerats om att patienten var på väg in till sjukhus. Hos 

kliniker med snabbspår uppskattade 25 kliniker att det tog 10-20 minuter innan 

patienten röntgades, nio kliniker uppskattade att det tog 0-10 minuter och sju kliniker 

bedömde att det tog längre tid och svarade 30-60 minuter. Tre kliniker svarade att det 

tog 20-30 minuter medan en klinik svarade att det tog mer än 60 minuter innan 

patienten röntgades. 
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Tabell 2a. Kliniker med snabbspår. Uppskattad tid från ankomstmeddelande till 

röntgenundersökning. 

 

 

Hos de kliniker som inte hade något snabbspår svarade fem kliniker att den 

uppskattande tiden var 10-20 minuter innan patienten röntgades, och tre kliniker 

uppskattade att det tog 30-60 minuter.  

Tabell 2b. Kliniker utan snabbspår. Uppskattad tid från ankomstmeddelande till 

röntgenundersökning. 

 Antal Procent 

0-10 minuter 0 0 % 

10-20 minuter 5 62,5 % 

20-30 minuter 0 0 % 

30-60 minuter 3 37,5 % 

Över 60 minuter 0 0 % 

 

3.3 Mottagande vårdpersonal vid ankomst till sjukhus 

Fråga 4.0 belyste vilken vårdpersonal som först tog emot patienten när denne ankom till 

sjukhuset. Hos de kliniker med snabbspår svarade 25 kliniker att röntgenklinikens 

personal tog emot patienten vid ankomst, medan 20 kliniker svarade att det istället var 

akutmottagningspersonal som tog emot patienten. 

 

 

 

 

 Antal Procent 

0-10 minuter 9 20 % 

10-20 minuter 25 55 % 

20-30 minuter 3 7 % 

30-60 minuter 7 16 % 

Över 60 minuter 1 2 % 
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Tabell 3a. Kliniker med snabbspår. Mottagande vårdpersonal vid ankomst till sjukhus. 

 Antal Procent 

Akutmottagningspersonal 20 44 % 

Röntgenklinikens personal 25 56 % 

Vårdavdelningspersonal 0 0 % 

Annan 0 0 % 

 

Hos de kliniker utan snabbspår svarade sju av dessa att akutmottagningspersonal tog 

emot patienten vid ankomst till sjukhuset och en klinik svarade att det var 

röntgenklinikens personal som tog emot patienten.  

Tabell 3b. Kliniker utan snabbspår. Mottagande vårdpersonal vid ankomst till sjukhus. 

 Antal Procent 

Akutmottagningspersonal 7 87,5 % 

Röntgenklinikens personal 1 12,5 % 

Vårdavdelningspersonal 0 0 % 

Annan 0 0 % 

 

3.4 Inläggning innan röntgenundersökning 

Fråga 5.0 gällde om patienten först blev inlagd på akutmottagning eller vårdavdelning 

när denne väntade på röntgenundersökningen. Hos kliniker med snabbspår uppgav 36 

av dessa att patienten fick komma direkt till röntgen från ambulansen medan nio 

kliniker svarade att patienten blev inlagd på akutmottagning i väntan på 

röntgenundersökningen.  

Tabell 4a. Kliniker med snabbspår. Inläggning av patienten innan röntgenundersökning. 

 Antal Procent 

Ja, akutmottagning 9 20 % 

Ja, vårdavdelning 0 0 % 

Nej, direkt till röntgen 36 80 % 

Annat 0 0 % 
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Av de svarande klinikerna utan snabbspår uppgav sju kliniker att patienten blev inlagd 

på akutmottagning i väntan på röntgenundersökningen. En klinik svarade att patienten 

ofta kom från äldreboende med liggande transport och blev därför inte inlagd på 

akutmottagning eller vårdavdelning. 

Tabell 4b. Kliniker utan snabbspår. Inläggning av patienten innan 

röntgenundersökning. 

 Antal Procent 

Ja, akutmottagning 7 87,5 % 

Ja, vårdavdelning 0 0 % 

Nej, direkt till röntgen 0 % 

Annat1 1 12,5 % 

1 Patienten kommer ofta från äldreboende med liggande transport och blir därför inte inlagd. 

 

3.5 Medföljande vårdpersonal till röntgen 

På fråga 6.0 fick klinikerna besvara vilken vårdpersonal som följde patienten till 

röntgen. Gällande kliniker med snabbspår svarade 35 kliniker att ambulanspersonal 

följde med patienten till röntgen. På sju kliniker var det akutmottagningspersonal och på 

två kliniker var det en sjukhustransportör som följde patienten till röntgen. En klinik 

uppgav att röntgenklinikens personal följde med patienten. 

Tabell 5a. Kliniker med snabbspår. Medföljande vårdpersonal till röntgenkliniken.  

 Antal Procent 

Ambulanspersonal 35 78 % 

Akutmottagningspersonal 7 16 % 

Vårdavdelningspersonal 0 0 % 

Sjukhustransportör 2 4 % 

Röntgenklinikens personal 1 2 % 

Annan 0 0 % 

 

På de kliniker som inte hade något snabbspår uppgav sju av dessa att 

akutmottagningspersonal följde patienten till röntgen medan en klinik uppgav att en 

taxichaufför följde med patienten till röntgen. 
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Tabell 5b. Kliniker utan snabbspår. Medföljande vårdpersonal till röntgenkliniken.  

 Antal Procent 

Ambulanspersonal 0 0 % 

Akutmottagningspersonal 7 87,5 % 

Vårdavdelningspersonal 0 0 % 

Sjukhustransportör 0 0 % 

Röntgenklinikens personal 0 0 % 

Annan1 1 12,5 % 

1 Patienten kommer till röntgen med taxichaufför. 

 

3.6 Närvarande vårdpersonal vid röntgenundersökningen 

Fråga 7.0 gällde om någon annan vårdpersonal än röntgensjuksköterskan närvarade 

under tiden patienten röntgades. Hos de kliniker som hade ett snabbspår uppgav 26 av 

dessa att ambulanspersonalen var närvarande vid röntgenundersökningen och på 15 

kliniker fanns en undersköterska med. På tio kliniker fanns inte någon annan än 

röntgensjuksköterskan närvarande vid röntgenundersökningen medan en klinik svarade 

att akutmottagningspersonal var med. 

Tabell 6a. Kliniker med snabbspår. Närvarande vårdpersonal under 

röntgenundersökningen. Flervalsfråga. 

 Antal 

Ambulanspersonal 26 

Akutmottagningspersonal 1 

Vårdavdelningspersonal 0 

Undersköterska på röntgen 15 

Annan 0 

Ingen annan än röntgensjuksköterskan 10 

 

Gällande kliniker utan snabbspår uppgav sex kliniker att en undersköterska fanns 

närvarande vid röntgenundersökningen och en klinik svarade att 

akutmottagningspersonal fanns närvarande. På en klinik fanns ingen mer än 

röntgensjuksköterskan med vid röntgenundersökningen, och en klinik uppgav att 

personal från äldreboende var närvarande. 
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Tabell 6b. Kliniker utan snabbspår. Närvarande vårdpersonal under 

röntgenundersökningen. Flervalsfråga. 

 Antal 

Ambulanspersonal 0 

Akutmottagningspersonal 1 

Vårdavdelningspersonal 0 

Undersköterska på röntgen 6 

Annan1 1 

Ingen annan än röntgensjuksköterskan 1 

1 Personal från äldreboende. 

3.7 Smärtlindring 

På fråga 8.0 fick röntgenklinikerna uppskatta om de tyckte att patienten var 

smärtlindrad när denne ankom till röntgen. Hos kliniker med snabbspår uppskattade 42 

kliniker att patienten var smärtlindrad medan tre kliniker uppskattade att patienten inte 

var det.  

Tabell 7a. Kliniker med snabbspår. Uppskattad smärtlindring. 

 Antal Procent 

Ja 42 93 % 

Nej 3 7 % 

 

På kliniker utan snabbspår uppskattade fem av dessa att patienten var smärtlindrad 

medan tre kliniker uppskattade att patienten inte var smärtlindrad.  

Tabell 7b. Kliniker utan snabbspår. Uppskattad smärtlindring. 

 Antal Procent 

Ja 5 62,5 % 

Nej 3 37,5 % 
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3.8 Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter 

Fråga 9.0 belyste vilka olika arbetsuppgifter röntgensjuksköterskan hade under tiden 

patienten var på röntgen. Gällande kliniker med snabbspår var röntgensjuksköterskans 

uppgifter hos 45 kliniker att förbereda undersökningsrummet, flytta över patienten till 

röntgenbordet, kontrollera patientens identitet, läsa remissen samt röntga patienten. På 

29 kliniker var röntgensjuksköterskan också ansvarig för att patienten skickades till rätt 

klinik efter undersökningen. Fyra kliniker svarade annat på denna fråga vilket 

innefattade ytterligare arbetsuppgifter; två kliniker uppgav att röntgensjuksköterskan 

skrev röntgenremissen samt två kliniker uppgav att röntgensjuksköterskan även hade 

som uppgift att göra en preliminär bedömning av röntgenbilderna. 

 

Tabell 8a. Kliniker med snabbspår. Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter. 

Flervalsfråga. 

 Antal 

Förbereda undersökningsrummet 45 

Flytta över patienten 45 

Kontrollera patientens identitet 45 

Läsa remissen 45 

Ta röntgenbilder 45 

Ansvara för att patienten skickas till rätt klinik 29 

Annat 5 

 

På klinikerna utan snabbspår svarade åtta kliniker att röntgensjuksköterskans 

arbetsuppgifter var att förbereda undersökningsrummet, flytta över patienten till 

röntgenbordet, kontrollera patientens identitet, läsa remissen samt röntga patienten. Fem 

kliniker svarade att röntgensjuksköterskan också var ansvarig för att patienten skickades 

till rätt klinik efter undersökningen. 

 

 

 

 



18 

 

Tabell 8b. Kliniker utan snabbspår. Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter. 

Flervalsfråga. 

 Antal 

Förbereda undersökningsrummet 8 

Flytta över patienten 8 

Kontrollera patientens identitet 8 

Läsa remissen 8 

Ta röntgenbilder 8 

Ansvara för att patienten skickas till rätt klinik 5 

Annat 0 

 

3.9 Efter röntgenundersökningen 

Fråga 10.0 gällde vart patienten skickades efter röntgenundersökningen när denna 

påvisat positivt fynd. Av de svarande röntgenklinikerna med snabbspår uppgav 30 

kliniker att patienten fördes direkt till en vårdavdelning, medan 14 kliniker uppgav att 

patienten fördes till akutmottagningen. En klinik svarade att patienten skickades till 

uppvakningsavdelning. 

Tabell 9a. Kliniker med snabbspår. Patienten skickas till akutmottagning, 

vårdavdelning eller annat, vid positivt fynd. 

 Antal Procent 

Akutmottagning 14 31 % 

Vårdavdelning 30 67 % 

Annat1 1 2 % 

1 Patienten skickades till uppvakningsavdelning. 

 

På de kliniker utan snabbspår svarade sex av dessa att patienten skickades till 

akutmottagningen efter undersökningen. En klinik skickade patienten direkt till en 

vårdavdelning och en klinik skickade patienten med liggande transport eller ambulans 

till ett större sjukhus.  
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Tabell 9b. Kliniker utan snabbspår. Patienten skickas till akutmottagning, 

vårdavdelning eller annat, vid positivt fynd. 

 Antal Procent 

Akutmottagning 6 75 % 

Vårdavdelning 1 12,5 % 

Annat1 1 12,5 % 

1 Vidare transport till större sjukhus. 

 

Fråga 11.0 gällde istället vart patienten skickades när röntgenundersökningen visat 

negativt fynd. Gällande kliniker med snabbspår svarade 39 av dessa att patienten 

skickades till akutmottagningen efter undersökningen. Fem kliniker svarade att 

patienten skickades direkt till en vårdavdelning och en klinik svarade att patienten 

skickades hem. 

Tabell 9c. Kliniker med snabbspår. Patienten skickas till akutmottagning, 

vårdavdelning, hem eller annat, vid negativt fynd. 

 Antal Procent 

Akutmottagning 39 87 % 

Vårdavdelning 5 11 % 

Hem 1 2 % 

Annat 0 0 % 

 

Hos kliniker utan snabbspår skickade sju kliniker patienten till akutmottagningen vid 

negativt fynd, och en klinik uppgav att patienten skickades hem. 

 

Tabell 9d. Kliniker utan snabbspår. Patienten skickas till akutmottagning, 

vårdavdelning, hem eller annat, vid negativt fynd. 

 Antal Procent 

Akutmottagning 7 87,5 % 

Vårdavdelning 0 0 % 

Hem 1 12,5 % 

Annat 0 0 % 
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4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 

Totalt 68 röntgenkliniker valde att svara på enkäten vilket medför en svarsfrekvens på 

93 %. Den höga svarsfrekvensen medför att resultatet kan ses som tillförlitligt, och 

antalet svar ansågs tillräckligt för att besvara syftet och frågeställningarna. En orsak till 

det höga antalet svarsdeltagare kan ha varit valet av utskicksmetod. Författarna valde att 

skicka enkäterna per post av flera orsaker; då enkäten ankommer till respektive 

röntgenklinik i pappersform blir den mer lättillgänglig att svara på direkt, i samband 

med att ett frankerat svarskuvert bifogas. Det blir även lätt att vidarebefordra enkäten 

till rätt svarsperson om den finns tillgänglig i pappersform. Att skicka en mail- eller 

internetbaserad enkät övervägdes, men på grund av det stora antalet kliniker som skulle 

erhålla enkäten ansågs det problematiskt att hitta aktuella mailadresser till korrekt 

kontaktperson på respektive röntgenklinik (17).  

 

Under urvalsprocessen användes 1177 vårdguiden dels för att undersöka vilka 

röntgenkliniker som var aktuella till studien och dels för att erhålla adresser till samtliga 

utvalda kliniker (18). 1177 vårdguiden kanske anses som en otillräcklig referens i denna 

typ av studie, men då den endast använts till att söka upp röntgenkliniker och dess 

adresser samt att ingen annan vetenskaplig information inhämtats så ansågs den 

tillräcklig. 

 

Av de inkomna enkätsvaren uteslöts elva stycken då dessa svarat otydligt på enkäten. 

Ett flertal av dessa kliniker kryssade i flera svarsalternativ på många av frågorna där 

endast ett svarsalternativ var avsett. Kanske skulle det förtydligats i enkäten att endast 

ett alternativ skulle anges på dessa frågor vilket då kunde ha medfört ett mindre bortfall.  

 

Fråga 8.1 och 8.2 berörde möjligheten för patienten att erhålla smärtlindring på 

röntgenkliniken, men uteslöts ur resultatet då frågorna ansågs vara felaktigt formulerade 

vid analys av enkätsvaren, och medförde att ett flertal röntgenkliniker missuppfattade 

frågan. Enkäten pilottestades innan utskick av två slumpvis tillfrågade 

röntgensjuksköterskor på röntgenkliniken i Västerås där denna feltolkning inte 
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uppdagades. En orsak till detta kan ha varit att enkäten var utformad med landstinget 

Västmanlands röntgenkliniks metodbok som grund (bilaga 2), vilket gjorde att 

röntgensjuksköterskorna som utförde pilottestet var väl insatta i snabbspårsrutinen och 

då inte noterade att frågan kunde feltolkas. För en mer entydig enkät skulle förslagsvis 

enkäten kunna pilottestats av fler röntgensjuksköterskor, men då på andra 

röntgenkliniker i Sverige.  

4.2 Resultatdiskussion 

Författarna valde att dela upp resultatet i två delar; kliniker med snabbspår respektive 

kliniker utan snabbspår. Genom denna uppdelning ansågs det vara tydligare att 

observera de eventuella skillnaderna mellan de två arbetssätten i hanteringen av 

patienter med misstänkt akut höftfraktur.  

Resultatet visade att majoriteten (77 %) av de tillfrågade röntgenklinikerna hade ett 

snabbspår för patienter med misstänkt akut höftfraktur. Det finns många fördelar med 

att ha ett snabbspår för dessa patienter, varför socialstyrelsens riktlinjer har utformats 

för att ge sjukhusen direktiv att arbeta efter. Riktlinjerna belyser de komplikationer som 

riskerar att uppstå som exempelvis trycksår, caputnekros samt de postoperativa 

komplikationerna patienten riskerar att drabbas av. Den största orsaken till att använda 

snabbspår är dock den höga mortaliteten hos patienter med höftfraktur, vilket även 

tidigare studier av bland annat Kosy et al. och Pedersen et al. poängterar (4, 14). 

Socialstyrelsen menar då att ett snabbt omhändertagande av patienten kan minska 

vårdtiden och komplikationerna. En annan aspekt är de ekonomiska fördelarna (2). 

Höftfrakturpatienter konsumerar mest vårdtid av alla kirurgiska ingrepp (20) och genom 

införandet av ett snabbspår kan vårdtiden förkortas (2, 14). Det finns även annan 

forskning inom ämnet som understryker vikten av ett snabbt omhändertagande. 

Pedersen et al. har utvärderat den långa vårdtiden, den höga mortaliteten samt riskerna 

att drabbas av postoperativa komplikationer och därefter kommit fram till att alla 

aspekterna minskade vid införandet av snabbspår (4). En liknande studie gjordes av 

Kosy et al. som kom fram till att snabbspåret för patienter med misstänkt akut 

höftfraktur effektiviserade hela vårdkedjan och framförallt minskade den totala 

sjukhusvistelsen (14).  
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Något som var förvånande var att två av de sju universitetssjukhusen i Sverige inte hade 

något snabbspår. De större universitetssjukhusen bedriver forskning och undervisning 

och de bär ett ansvar att kunna erbjuda avancerad och högspecialiserad vård till 

patienter (21), och trots det har två av dessa sjukhus inte etablerat något snabbspår för 

patienter med misstänkt akut höftfraktur. Något att ta i beaktning är dock att 

socialstyrelsens riktlinjer bara är rekommendationer som inte nödvändigtvis behöver 

efterföljas (22).  

 

Patientens perspektiv på vårdkedjan bör även utvärderas för att inte glömma bort denne 

och bara se de ekonomiska- och tidsvinnande aspekterna. Det är viktigt att 

röntgensjuksköterskan kan tillgodose patientens omvårdnadsbehov under 

röntgenundersökningen (11) vilket ibland kan vara problematiskt då snabbspåret 

förutsätter att undersökningen utförs skyndsamt (2). En studie av Hommel et al. belyser 

det positiva med införandet av snabbspår utifrån patienternas upplevelser av 

vårdpersonalen. De intervjuade patienterna i studien upplevde omhändertagandet som 

positivt vilket till största del berodde på närvarande personals kunskap, trygghet och 

empati (15), som alla är viktiga aspekter i röntgensjuksköterskans profession (11).  

 

Angående hur klinikerna meddelas om patientens ankomst varierade svaren, men 

majoriteten (51 %) meddelades genom telefonkontakt från akutmottagningen. Ett flertal 

kliniker meddelades dock endast genom en remiss. Hos de kliniker som har ett 

snabbspår anser författarna till föreliggande studie att telefonkontakt upplevs som ett 

bättre alternativ än en remiss. På grund av den effektiviserade vårdkedjan är fördelen 

med ett telefonsamtal att det uppmärksammar röntgenklinikens personal på att en 

patient är på väg in. En remiss kan eventuellt uppmärksammas senare än ett 

telefonsamtal vilket skulle kunna medföra förseningar i vårdkedjan. Nackdelen med ett 

telefonsamtal är dock att det exempelvis riskerar att missas om all personal är upptagen 

med andra patienter/uppgifter. Samtidigt har två kliniker svarat att de meddelas via 

någon typ av larmsystem. Denna metod anses av författarna till föreliggande studie 

snabbare uppmärksamma patientens ankomst och röntgenklinikens personal blir 

omedelbart medveten om att patienten är på väg in till kliniken. Majoriteten av de 

kliniker som inte hade snabbspår meddelades via remiss, vilket känns väntat då de 
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hanterade dessa patienter som övriga akuta frakturer och inte behövde förbereda eller 

uppmärksamma dessa patienters ankomst på något specifikt sätt. 

 

Tidsaspekten varierade även hos de olika klinikerna. Majoriteten (82 %) av klinikerna 

med snabbspår uppskattade att det tog mindre än 30 minuter innan patienten röntgades 

från det att de meddelats om att patienten var på väg in till sjukhus. Detta upplevs enligt 

författarna till föreliggande studie som rimligt, då patienter med misstänkt akut 

höftfraktur inte bör vänta längre än 30 minuter på röntgenundersökningen efter ankomst 

till sjukhus enligt socialstyrelsens riktlinjer (2). Trots detta svarade 18 % av de kliniker 

som hade snabbspår att det tog över 30 minuter innan patienten röntgades från att de 

meddelats. Värt att uppmärksammas är dock att hos de kliniker utan snabbspår, 

uppskattade cirka 63 % att det tog mindre än 30 minuter innan patienten röntgades 

vilket anses av författarna till föreliggande studie som förvånande god tidsmarginal med 

tanke på att dessa patienter inte hade någon förtur till röntgenundersökningen. Dock ska 

det uppmärksammas att tidsaspekten bara belyser tiden från det att röntgenkliniken 

meddelas att patienten ska inkomma till det att patienten faktiskt röntgas. Skillnaderna i 

tid kan bero på när ambulansen väljer att meddela sjukhuset om patientens ankomst. 

Möjligheten finns, att ambulansen väljer att meddela sjukhuset omedelbart vid ankomst 

till patienten, respektive att de väljer att meddela sjukhuset strax innan de ankommer till 

sjukhuset vilket gör att tidsaspekten kan variera kraftigt beroende på transportsträckan. 

Tidsaspekten kan alltså bero på hur ambulansens rutiner ser ut, vilket gör det svårt att 

dra några signifikanta slutsatser angående tiden. Socialstyrelsens riktlinjer poängterar 

dock att denna 30-minutersgräns gäller från det att patienten inkommit till sjukhus, 

vilket frågan inte heller belyser. Tidigare forskning av Yizhong et al. har dock 

poängterat att tidsaspekten är viktig. I en studie har de klargjort att den viktigaste 

tidsaspekten är den från skadetillfället till det att patienten inkommer till sjukhus, och ju 

längre tid det tar – desto högre mortalitet (13). Denna faktor kan vara svår att påverka 

då patienten riskerar att bli liggande länge i hemmet på grund av skadan, och inte själv 

har förmåga att tillkalla hjälp. Yizhong et al. samt Pedersen et al. belyser även 

tidsaspekten till operation. Ju snabbare patienten opereras i förhållande till 

skadetillfället, desto mindre blir riskerna för komplikationer (4, 13). Dock diskuteras 

inte vikten av en snabb ankomst till röntgen, men en röntgenundersökning är en 
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förutsättning för att patienten ska kunna genomgå adekvat operativ behandling (2). 

Majoriteten (80 %) av de svarande klinikerna med snabbspår uppgav att patienten fick 

komma direkt till röntgenkliniken efter att de inkom med ambulans, vilket då möjliggör 

snabb diagnostik och vidare behandling (2). Desto snabbare patienten kommer till 

röntgen desto snabbare kan behandling sättas in och den totala tiden till operation kan 

på så sätt minskas (14). Hos majoriteten av klinikerna utan snabbspår lades patienten in 

på akutmottagningen i väntan på röntgenundersökningen, vilket ses som negativt då det 

kan öka risken för patienten att drabbas av trycksår och andra komplikationer om väntan 

på röntgenundersökningen blir lång (2).  

 

På 35 kliniker var det ambulanspersonalen som följde med patienten till röntgen, och på 

26 av dessa var även ambulanspersonalen närvarande vid röntgenundersökningen. Detta 

skapar fördelar för både patienten och röntgensjuksköterskan. Genom att en 

ambulanssjuksköterska är närvarande har de exempelvis möjlighet att smärtlindra 

patienten. Majoriteten av de svarande klinikerna tyckte dock redan att patienten var 

smärtlindrad vid ankomst till röntgen, men ambulanspersonalen har möjlighet att ge 

ytterligare smärtlindring vid behov, vilket kan underlätta undersökningen för patienten 

då en röntgenundersökning ibland kräver smärtsamma förflyttningar. Det underlättar 

även för röntgensjuksköterskan som då kan utföra undersökningen så optimalt som 

möjligt samt uppnå tillräckligt bra bildkvalitet för diagnostisering.  

 

Genom att ambulanspersonalen är närvarande har de även möjlighet att kort berätta för 

röntgensjuksköterskan vad som hänt patienten. Detta skapar möjligheter att förstå 

patienten bättre och verka för en personcentrerad vård, vilket ingår i 

röntgensjuksköterskans yrkesroll (11). Trots detta är det även viktigt att patienten blir 

hörd och själv får berätta vad som hänt. En annan fördel gällande patientens perspektiv 

är att ambulanspersonalen följer patienten genom hela den akuta vårdkedjan, vilket gör 

att de har möjlighet att se till patientens omvårdnadsbehov. Äldre människor kan ha 

svårt att anpassa sig snabbt till nya miljöer vilket sker då de drabbas av en höftfraktur 

(2), och det kan då vara en fördel om samma personal följer patienten. Detta poängterar 

Holmberg et al. som studerat relationen mellan patient och ambulanspersonal och då 

observerat en trygghet som skapas mellan dessa två under det akuta omhändertagandet. 
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När tryggheten plötsligt bröts genom överlämning till exempelvis röntgensjuksköterska 

eller annan vårdpersonal, upplevde patienterna i studien att de lämnades åt sig själva 

och kände sig ensamma (23). Genom att ambulanspersonalen stannar kvar under 

röntgenundersökningen kan patienten uppleva detta som tryggare än om de skulle 

lämnat patienten. Detta på grund av det band som Holmberg et al. påstår skapas. 

Tryggheten i sin tur kan underlätta genomförandet av röntgenundersökningen, och desto 

tryggare patienten är ju större är möjligheten att kunna genomföra en snabb och 

okomplicerad undersökning. 

 

På de kliniker utan snabbspår hade majoriteten en undersköterska som närvarade vid 

röntgenundersökningen. Undersköterskan har då möjlighet att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov om ambulanspersonal inte är närvarande vilket medför att 

röntgensjuksköterskan då kan lägga mer fokus på bildtagningen. Det upplevs enligt 

författarna som en fördel att ytterligare vårdpersonal medverkar vid 

röntgenundersökningen vilket förekom hos både kliniker med och utan snabbspår. 

 

Något som var förvånande var det stora antal kliniker (31 %) med snabbspår som vid 

positivt fynd skickade patienten till akutmottagningen. På en akutmottagning kan det 

vara svårt att tillgodose patientens omvårdnadsbehov tillräckligt, då det idag är ett högt 

patienttryck på Sveriges akutmottagningar (24). Socialstyrelsen rekommenderar att 

patienter med akut höftfraktur bör läggas in på en vårdavdelning tidigt för att undvika 

komplikationer som trycksår och lång vårdtid. Majoriteten av klinikerna (67 %) 

skickade dock patienten direkt till en vårdavdelning vilket var väntat hos de kliniker 

som hade ett snabbspår. På en vårdavdelning tas patientens omvårdnadsbehov omhand, 

och i studien av Hommel et al. var även patienten mycket positivt till en direkt 

inläggning på vårdavdelning efter röntgenundersökningen (15). 

 

Författarna till föreliggande studie ställer sig frågan varför så många kliniker har ett 

snabbspår men inte lägger in patienten på vårdavdelning direkt, och upplever att syftet 

med snabbspåret går förlorad till viss del på grund av detta. Kanske borde de berörda 

klinikerna utveckla rutinen så att patienten blir inlagd snabbare. Samtidigt är det svårt 

att utvärdera hur akutmottagningens rutiner ser ut på respektive sjukhus. Möjligheten 
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finns att det är akutmottagningspersonalens ansvar att ordna en direkt inläggning av 

patienten, men författarna till föreliggande studie upplever ändå att det blir många 

onödiga stopp och nya miljöer för patienten som skulle kunna undvikas. 

4.3 Studiens betydelse och framtida forskning 

I föreliggande studie är de olika tillvägagångssätten vid snabbspår för patienter med 

misstänkt akut höftfraktur belysta. Majoriteten av tillfrågade kliniker hade ett 

snabbspår, men det finns fortfarande många patienter som inte får möjlighet till denna 

förtur. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla medborgare i Sverige rätt till vård på 

lika villkor (25), vilket kan ifrågasättas om detta verkligen uppfylls baserat på studiens 

resultat. Vissa patienter får genom ett snabbspår förtur och bättre förutsättningar än de 

patienter som inte ges möjlighet till denna förtur som ett snabbspår innebär.  

Författarna hoppas att studien kan ge en inblick i fördelarna med att arbeta efter ett 

snabbspår och att fler kliniker kan tillämpa detta. Möjligheten finns att mer forskning 

behövs om ämnet för att ytterligare kunna optimera vårdkedjan för de patienter som 

skickas till akutmottagningen vid påvisad fraktur.  

4.4 Konklusion 

Majoriteten av de tillfrågade röntgenklinikerna arbetar utifrån ett snabbspår, och de 

kliniker som inte arbetar utifrån ett sådant hanterar patienter med misstänkt akut 

höftfraktur som övriga akuta frakturer. Röntgensjuksköterskan fyller en viktig funktion i 

snabbspåret på röntgen med sina arbetsuppgifter, och ett snabbspår medför fördelar för 

både vårdpersonal och patient. Snabbspåren skiljer sig något åt mellan olika kliniker i 

landet, och skulle kunna utvecklas på de kliniker som skickar patienten till 

akutmottagningen efter röntgenundersökningen när denna påvisat positivt fynd.  
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Bilaga 1, enkät 
ENKÄTKOD: 

 

 

Rutiner vid akuta höftfrakturer på röntgenkliniken 

 

Kontaktperson på Din klinik; 

Namn:__________________________________________ 

Telefon:_________________________________________ 

Epost: __________________________________________ 

 

1.0 Har Ni på Er röntgenklinik någon förutbestämd rutin/metod hur Ni 

hanterar höftfrakturer som inkommer akut med ambulans? 

□ Ja 

□ Nej 

1. 1 Om Nej, hanteras dessa patienter som övriga akuta frakturer? 

□ Ja 

□ Nej 

Annat:___________________________________________________________ 

 

2.0 På vilket sätt meddelas Ni om att en akut höftfraktur inkommer till Er 

klinik? 

□ Via telefonkontakt från akutmottagning 

□ Via telefonkontakt från ambulanspersonal 

□ Via larm  

□ Via remiss i RIS eller annat remissprogram 

 

Annat:___________________________________________________________ 

 

3.0 Hur lång tid uppskattar Ni att det tar, från det Ni meddelats att en patient 

med misstänkt höftfraktur är på väg in, till dess att patienten röntgas? 

□ 0 – 10 minuter 

□ 10 – 20 minuter 
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ENKÄTKOD: 

 

 

□ 20 – 30 minuter 

□ 30 – 60 minuter 

□ Över 60 minuter 

 

4.0 Vem tar emot patienten vid ankomst till sjukhus? 

□ Akutmottagningens personal 

□ Röntgenklinikens personal 

□ Vårdavdelningspersonal 

 

Annan:__________________________________________________________ 

 

5.0 Blir patienten inlagd på akutmottagning eller vårdavdelning i väntan på 

röntgenundersökningen? 

□ Ja, akutmottagning 

□ Ja, vårdavdelning 

□ Nej, patienten förs direkt till röntgen från ambulansen 

□ 
Annat:__________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

6.0 Vem följer patienten till röntgen?  

□ Ambulanspersonal 

□ Akutmottagningspersonal 

□ Vårdavdelningspersonal 

□ Sjukhustransportör 

□ Röntgenpersonal 

 

Annan:__________________________________________________________ 
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ENKÄTKOD: 

 

 

7.0 Finns någon annan personal än röntgensjuksköterskan närvarande vid 

röntgenundersökningen? 

□ Ja, ambulanspersonal 

□ Ja, akutmottagningspersonal 

□ Ja, vårdavdelningspersonal 

□ Ja, undersköterska som arbetar på röntgen 

□ Ja, annan:_____________________________________________________ 

□ Nej 

 

8.0 Är patienten i regel smärtlindrad vid ankomst till röntgen? 

□ Ja 

□ Nej 

 

8.1 Om Nej, finns det möjlighet för patienten att få smärtlindring på 

röntgen? 

□ Ja 

□ Nej 

 

8. 2 Om Ja, vem ger patienten smärtlindring? 

□ Röntgensjuksköterskan 

□ Ambulanspersonal 

□ Akutmottagningspersonal 

□ Vårdavdelningspersonal 

 

Annan:__________________________________________________________ 

 

9.0 Vilken/vilka uppgifter har röntgensjuksköterskan under tiden patienten är 

på röntgen? 

□ Förbereda undersökningsrummet  

□ Flytta över patienten till röntgenbordet 

□ Kolla identitet på patienten 
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□ Läsa remissen 

□ Ta röntgenbilder 

□ Ansvara för att patienten skickas till rätt klinik efter röntgenundersökningen 

 

Annat:___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

10.0 Vid positivt fynd, förs patienten till akutmottagning eller direkt upp till en 

vårdavdelning? 

□ Akutmottagning 

□ Vårdavdelning 

□ Nej, annat:____________________________________________________ 

 

11.0 Vid negativt fynd, vart förs patienten efter röntgenundersökningen? 

□ Akutmottagning 

□ Vårdavdelning 

□ Hem 

 

Annat:___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Slutligen önskar Vi ta del av Er eventuella metodbok, där rutinen för akut 

höftfraktur finns beskrivet. Bifoga gärna detta i svarskuvertet, alternativt skicka 

per mail; rebsth121@studentmail.oru.se / jesknh121@studentmail.oru.se. Märk då 

mailet med Er enkätkod som finns noterad i det övre högra hörnet på enkäten.  

Tack för att Ni tog er tid att besvara vår enkät! 

Med vänliga hälsningar  

Rebecka Ström och Jessica Knutss

mailto:rebsth121@studentmail.oru.se
mailto:jesknh121@studentmail.oru.se


 
INSTRUKTION Bilaga 2, 

metodbok 
Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

                              2014-10-01       890-3 

Collumfraktur, akut omhändertagande, radiologi 

 

Utfärdad av: Katarina Leandersson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: Birgitta Lidström 

 

 

INLEDNING 

Många äldre drabbas varje år av proximal  femurfraktur. Handläggningstiden för denna 

grupp av patienter är ibland lång. 

Minskad handläggningstid kan i slutändan innebära minskad risk för komplikationer och 

även förkortad vårdtid. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 Ambulansen söker via växeln som vid strokelarm. Växeln slår ut ambulansens 

direktnummer i våra sökare, 1780. Vi får ambulansens direktnummer i våra sökare. 

 Vi ringer ambulansen med direktnumret. Det består av fyra siffror och börjar oftast 

på 8 

 Ta emot uppgifter på patienten (personnr och vilken sida som patienten har ont). 

 Ambulansen går via akutens sekreterare som skriver in remissen i Cosmic. 

 Förbered för patientens ankomst genom att ha ett labb (2 eller 3) ledigt. 

 Ambulanspersonal hjälper till att flytta över patienten till undersökningsbordet. De 

väntar kvar medan patienten röntgas. Behövs smärtlindring ger 

ambulanspersonalen det. 

 Ambulanspersonalen skriver journal på akutmottagning. 

 Efter avslutad undersökning flyttas patienten tillbaka till britsen med hjälp av 

ambulanspersonalen. 

 Ambulanspersonalen går med patienten till akutmottagningen/avdelning. Patienter 

som kommer kl. 9-16 med konstaterad höftfraktur läggs in direkt på avdelning. 

 Undersökningen slutförs på sedvanligt sätt. 

Collum patienten skall röntgas även mellan kl. 03:00-07:00. 

Ortopedläkaren tittar själv på bilderna under denna tid. 

Röntgenläkaren behöver alltså ej väckas för detta, undantaget om ortopedläkaren 

uttryckligen ber om det.  

 

Inklusionskriterier 

 Lågenergitrauma. Ej trafikolycka eller fall från hög höjd. 

 Distalstatus u a. Ej cirkulationspåverkan nedom skadan. 

 Inga andra frakturer. Patienter med flera frakturer måste undersökas av 

ortopeden så att man kan skriva adekvat röntgenremiss. 

 Ingen skallskada eller CVL. 

 Cirkulatoriskt stabil. 

 Inga centrala bröstsmärtor. 
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Västerås, februari 2015 

Till skelettansvarig, eller annan behörig personal på Er röntgenklinik. 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som heter Rebecka Ström och Jessica Knutsson. Vi 

läser röntgensjuksköterskeprogrammet termin 6, och ska nu skriva vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng. Denna uppsats kommer att handla om hur olika röntgenkliniker i Sverige 

hanterar patienter med misstänkt akut höftfraktur.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi noterat att vissa röntgenkliniker hanterar 

dessa akuta höftfrakturer enligt en förutbestämd rutin. Något som också noterades var att på 

de olika röntgenkliniker vi varit som hade en förutbestämd rutin, hanterades rutinen på olika 

sätt. Därför vill vi nu med hjälp av bifogad enkät undersöka om alla röntgenkliniker i Sverige 

har en förutbestämd rutin för akuta höftfrakturer och hur den eventuella rutinen ser ut. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om Ni kunde ta er tid att besvara enkäten så utförligt som 

möjligt, och därefter skicka tillbaka den i bifogat svarskuvert. Önskemålet är att svaren 

bifogas så snart som möjligt, dock senast den 8 mars 2015, så att vårt resultat hinner 

sammanställas. 

Naturligtvis kommer Ni att erbjudas att ta del av vårt undersökningsresultat när detta är 

slutfört! 

Vid eventuella frågor, hör gärna av Er! 

Rebecka Ström   Jessica Knutsson  

Gråsparvsvägen 30   Skallbergsgatan 4D  

72470 Västerås   72221 Västerås 

Telefon: 076-283 98 49   076 – 571 50 51 

Epost: rebsth121@studentmail.oru.se  jesknh121@studentmail.oru.se 

Maud Lundén (handledare) 

Telefon: 031-786 60 62 

Epost: maud.lunden@gu.se 

 

Tack på förhand,  

Rebecka Ström och Jessica Knutsson 

mailto:rebsth121@studentmail.oru.se
mailto:maud.lunden@gu.se


Bilaga 4, påminnelsebrev 

 

 

Västerås, mars 2015 

 

Till skelettansvarig, eller annan behörig personal på Er röntgenklinik. 

 

Hej! 

För ungefär två veckor sedan mottog Ni en enkät angående hur rutinen för misstänkt akut 

höftfraktur ser ut på Er röntgenklinik!  

Vi har ännu inte mottagit Ert svar och skulle bli glada om Ni kunde ta Er tid att besvara 

enkäten, gärna så fort som möjligt. Trots att sista svarsdatum redan passerat, ser vi fram emot 

Ert deltagande. Har Ni ingen specifik rutin på Er röntgenklinik, önskar vi att Ni gärna 

besvarar enkäten så utförligt som möjligt, alternativt meddelar oss om Ni inte tar emot 

misstänka akuta höftfrakturer på Er röntgenklinik.  

Om Ni inte vill medverka i enkäten skulle vi bli tacksamma om Ni kunde meddela oss detta, 

förslagsvis via mail. Ange då Er enkätkod i mailet som finns i övre högra hörnet på enkäten.   

Har Ni nyligen skickat Er enkät ber vi Er bortse från denna påminnelse. 

 

 

 

 

Rebecka Ström   Jessica Knutsson  

Gråsparvsvägen 30   Skallbergsgatan 4D  

72470 Västerås   72221 Västerås 

Telefon: 076-283 98 49   076 – 571 50 51 

Epost: rebsth121@studentmail.oru.se  jesknh121@studentmail.oru.se 

Maud Lundén (handledare) 

Telefon: 031-786 60 62 

Epost: maud.lunden@gu.se 

 

Tack på förhand,  

Rebecka Ström och Jessica Knutsson 

 

mailto:rebsth121@studentmail.oru.se
mailto:maud.lunden@gu.se

