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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Höftfrakturer är ett stort problem för människor över hela världen. Ändå vet vi 
inte tillräckligt om hur det går för de patienter som fått en höftfraktur, särskilt 
inte vad patienterna själva tycker. Många studier har fokuserat på att studera 
det kirurgiska resultatet och mindre vikt har lagts vid att granska medicinska 
komplikationer, t ex lunginflammation eller hjärtinfarkt, som kan drabba 
patienterna efter operationen. Den verkliga förekomsten av komplikationer 
efter en höftfrakturoperation är inte tillräckligt väl studerad.  

Det finns flera olika typer av höftfrakturer, där brott på lårbenshalsen (eng. 
femoral neck fracture, FNF) utgör hälften. FNF behandlas oftast med någon 
form av konstgjord höftled (höftprotes). Detta eftersom blodcirkulationen till 
lårbenshuvudet ofta skadas av frakturen vilket hindrar skelettet från att läka 
när frakturen bara fixeras med spikar eller skruvar. Höftprotesen kan vara en 
halvprotes (eng. hemiarthroplasty, HA), där endast lårbenshalsen och 
lårbenshuvudet tas bort och byts ut mot en metallstam och -kula, eller en 
totalprotes (eng. total hip arthroplasty, THA) där även en skål (cup) sätts in i 
ledskålen i bäckenet, mot vilken proteshuvudet ledar. Fördelen med HA är att 
de har ett större huvud än THA och därför inte hoppar ur led lika lätt (luxation). 
Operationstiden är också kortare och innebär mindre blodförlust än för THA. 
Däremot ledar huvudet på HA direkt mot patientens egen ledskål vilken 
riskerar att slitas ner, ett potentiellt smärtsamt tillstånd som kallas erosion. 
THA har i vissa studier visats ge bättre rörlighet och gångförmåga (funktion) 
än HA och patienterna som fått THA har varit mer nöjda, medan andra studier 
inte har visat någon skillnad.  

Det råder oenighet bland ortopeder, både i Sverige och internationellt, om 
vilken höftprotes som är ”bäst”, eftersom för- och nackdelarna är svåra att väga 
mot varandra. Däremot är man relativt ense om att THA huvudsakligen ska 
användas till friskare och aktiva äldre med felställd FNF, medan HA är 
förstahandsval till de som är sjukliga och mycket gamla. Hur vital personen är 
avgör alltså valet av höftprotes. 

Denna avhandling baseras på fyra studier. I första studien studerades 
patienter som genomgått operation för höftfraktur, oavsett typ, i Malmö under 
ett år. Från journalerna samlades information in om medicinska 
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komplikationer inom 6 månader efter operationen och höftkomplikationer 
(t.ex. infektioner eller luxationer) inom det första året. En enkät skickades ut 
till patienterna ett år efter operationen för att få information om patienternas 
upplevelse av resultatet. I genomsnitt rapporterade patienterna att de var nöjda 
med resultatet efter ett år, men att de fortfarande hade måttlig smärta i höften. 
Bara en tredjedel ansåg att de hade fått tillräcklig rehabilitering och bara en 
tredjedel uppgav att de hade återfått den funktion de hade före höftfrakturen, 
trots att sjukvården har som mål att samtliga patienter med höftfraktur ska 
återfå sin tidigare funktion. Risken att ha kvarstående smärta efter ett år och att 
vara mindre nöjd med operationsresultatet var större hos de patienter som 
drabbats av någon form av komplikation. Endast förekomsten av medicinska 
komplikationer, inte ålder eller hur svår frakturen var, var kopplat till sämre 
funktion efter ett år. 

I de tre övriga studierna hämtades information från Svenska 
Höftprotesregistret (SHPR), ett nationellt register som samlar in information 
om de höftproteser som opereras in i Sverige. 97 % av alla höftproteser som 
sätts in p.g.a. höftfraktur fångas upp av registret. I studie III och IV samkördes 
informationen i SHPR med Patientregistret och Statistiska centralbyrån (SCB). 
Genom att leta efter specifika diagnoskoder och åtgärdskoder i Patientregistret 
kunde vi få en mera heltäckande bild av hur vanliga komplikationer efter 
höftprotesoperation var. Från SCB hämtade vi information om inkomst, 
utbildning och civilstånd för att kunna göra en bättre jämförelse av patienterna, 
eftersom det är känt att skillnad i socioekonomiska faktorer kan påverka 
resultatet efter operation. 

I studie II-IV jämfördes THA och HA enligt olika modeller. Patienterna med 
THA hade lägre risk för omoperation och medicinska komplikationer men 
högre risk för höftkomplikationer. THA-patienterna hade även lägre dödlighet. 
Att THA ger högre risk för höftkomplikation kan förklaras av den högre risken 
för luxation. Patienterna som får HA är oftast äldre och skörare, och trots att vi 
använt statistiska metoder som tar hänsyn till patientgruppernas olikheter 
bedömer vi att skillnaden i medicinska komplikationer och risken att dö i förtid 
beror på att THA-patienterna är mer vitala. Vitalitet (en ungefärlig motsats till 
det engelska begreppet ”frailty”) är ett mångfacetterat begrepp och är svårt att 
mäta i ett register med begränsade variabler, men är ofta uppenbart för läkaren 
som träffar patienten och bedömer vilken typ av protes som är lämpligast för 
henne eller honom. 

Hälften av alla patienter i studie III hade drabbats av någon form av 
komplikation. En tredjedel drabbades av en medicinsk komplikation och en 
femtedel av höftkomplikation. Samma patient kunde drabbas av flera 
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komplikationer. De vanligaste medicinska komplikationerna var hjärt-
kärlsjukdom, lunginflammation och urinvägsinfektion. De vanligaste 
höftkomplikationerna var fraktur på lårbenet, infektion i höften och luxation. 

Sammanfattningsvis verkar THA fungera bättre än HA som behandling för 
höftfraktur, men en rättvisande jämförelse av proteserna är svår att 
åstadkomma. Vi har inte funnit några övertygande bevis för att så många fler 
personer med höftfraktur ska opereras med THA i framtiden. HA verkar 
fungera bra när man ser till den något lägre risken för höftkomplikationer. Att 
drabbas av en komplikation i efterförloppet efter höftfraktur spelar stor roll för 
resultatet. Därför är det minst lika viktigt att förbättra det generella 
omhändertagandet av patienter med höftfraktur som att optimera valet av 
behandlingsmetod. 

  


