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AVHANDLING

1. Ledtider, vårdtider, komplikationer och mortalitet
2. Patienttillfredsställelse
3. Kognitiv funktion, mortalitet och ADL - förmåga
4. Patienter med differentialdiagnos
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BAKGRUND
Fallskador hos äldre – ett stort samhällsproblem

18000 drabbas av höftfraktur/år
Hög ålder, flest kvinnor (65%)
Stort vårdbehov med operation och sjukhusvård
Vanligt med komplikationer, lång vårdtid och hög mortalitet 
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AKUTMOTTAGNING ELLER RÖNTGEN?
Långa ledtider på akutmottagning

Nationell utveckling med prehospitalt snabbspår 

Förbättra vården med snabbare handläggning

Nationell riktlinje, 80 % operation inom 24h 

Saknades tydlig evidens för prehospitalt snabbspår
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MATERIAL & METOD
Datainsamling 2012-2014, Region Halland

571 patienter randomiserades prehospitalt till snabbspår/akutmottagning
400 patienter diagnostiserad höftfraktur
195 snabbspår till röntgen 
205 till akutmottagning 
171 differentialdiagnos (bäckenfraktur & höftkontusion) 
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RESULTAT 
Snabbspår n=195 Akutmottagning n=205

Ankomst sjukhus-start 
röntgen (tid, medel)

28 min 145 min

Ankomst sjukhus- start 
operation (tid, medel) 18.9 h 20.8 h

p= <0.001

p= 0.07



FRÅN RÖNTGEN TILL OPERATION

Snabbspår n=195 Akutmottagning n=205

Start röntgen-start operation 
(medel) 18.4 h 18.4 h p= 1.00



OPERATION INOM 24 H
Snabbspår n=195 Akutmottagning n=205

Inom 24h (%) 155 (79) 152 (75)

> 24 h (%) 44 (21) 49 (25)



VÅRDTID PÅ SJUKHUS

Snabbspår n=195 Akutmottagning n=205

Vårdtid (medel) 9.7 dgr 9.3 dgr



KOMPLIKATIONER
Snabbspår n=195 Akutmottagning n=205

Post-op
Ja (%)
Nej (%)

64 (33)
131 (67)

71 (36)
134 (64)

Mortalitet
Sjukhus (%)
4 månader(%)

9 (5)
35 (18)

6 (3)
30 (15)





PATIENTNÖJDHET

CECSS (Davis Consumer Emergency Care Satisfaction Scale)
- Enkät, mäter patienters tillfredsställelse med omvårdnad inom akutsjukvård
- 16 påståenden, svarade i samband med vårdtiden på avdelning

Exempel
1.” Sjuksköterskan utförde sina uppgifter skickligt” 

Håller med fullständigt :____:_____:_____:_____:_____: Håller inte alls med

5              4              3              2             1



Majoritet av patienterna nöjda

82 % har svarat ”mest positivt” på samtliga påståenden

Få mindre nöjda, 3.7 % har svarat det mest negativa svarsalternativet

Ingen skillnad mellan snabbspår och akutmottagningsgruppen

Resultat 



Omvårdnad

” Sjuksköterskan gav mig en möjlighet att ställa frågor” 

Håller med fullständigt :____:_____:_____:___X__:__X___: Håller inte alls 
med

5              4              3              2             1

8.4 %      8.0 %

”Sjuksköterskan  försäkrade sig om att alla mina frågor var besvarade”

Håller med fullständigt :_____:_____:_____:__X___:_X____: Håller inte 
alls med

5              4              3              2               1

9.4 %     7.3%

Förbättringsområden





KOGNITIV TEST
SPMSQ (Short Portabel Mental Status Questionnaire)

10 frågor (0-10 rätt)

10-8 Intakt kognitiv funktion

7-6 Mild nedsättning

5-3 Moderat nedsättning

2-0 Grav nedsättning

≥8 intakt kognitiv funktion

<8 nedsatt kognitiv funktion



RESULTAT (N=391)

Prehospitalt var 21% kognitivt nedsatta (SPMSQ)
19% av patienter var dementa (ej SPMSQ)

Ingen skillnad i kognitiv funktion mellan snabbspår och transport till akutmottagning

Mortalitet fyra månader ADL fyra månader (full rörlighet)
37% för dementa 26% av dementa
21% för kognitivt nedsatta 47% av kognitivt nedsatta
10% kognitivt intakta (p<0.001) 70% kognitivt intakta (p<0.001)
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Diff. skador (n=149) HF (n=400) p värde
Vårdtid (dgr) 6.3 9.5 <0.001

Komplikationer sjukhus  29 (19%) 135 (34%) <0.001

Mortalitet
På sjukhus 3 (2%) 15 (4%) 0.28 
4 mån 19 (13%) 65 (16%) 0.06
12 mån 34 (23%) 83 (21%)               0.74



Diff.skador (n=149) HF (n=400) p värde

Ogynsamma
händelser,
Inskrivning 36 (24 %)               89 (22 %              0.74
inom 6 mån

Behov av 
ambulans 60 (40 %)              135 (34 %)            0.30
inom 6 mån



SLUTSATS
Prehospitalt snabbspår:
Påverkar tid till röntgen men inte start av operation, komplikationer, vårdtid eller mortalitet.

Majoriteten av patienterna var nöjda. 

Ingen påverkan på kognitiv status men kognitivt nedsatta har sämre utfall och kognitiv test bör 
utföras prehospitalt. Dessa patienter behöver multiprofessionellt omhändertagande vid ankomst 
till sjukhus

Differentialdiagnoser är vanliga, komplikationer, mortalitet och förnyat behov av ambulans och 
sjukhusvård är lika högt som för höftfrakturer.



TACK
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