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Det har været et privilegium at få tre år til at koncentrere sig om forskning. Dels
om et projekt, som er relevant og kan give brugbare kliniske resultater. Dels om
en forskeruddannelse, som har givet nogle gode redskaber i forskningsmetodik
og statistik.

Den største tak til Jes Bruun Lauritzen, der på baggrund af sin egen forskning
har fået ideen til dette projekt. Jes Bruun Lauritzen har været tilknyttet projektet
som vejleder og har været en god inspirationskilde med en hurtig, skarp og
original tankegang baseret på en utrolig viden.

Min anden vejleder, Stig Sonne-Holm, skal have tak for sin åbenhed og
beredvillighed . Med evnen til at gennemskue hovedlinierne i et kompliceret
problem, er der altid blevet sat en kniv i det mest ømme punkt. Det har givet en
større tryghed, når noget skulle offentliggøres, at sådanne ømme punkter var
kendt og kommenteret i tide.

Connie Wilhelm har været ansat som projektsygeplejerske i 1½ år og skal have
tak for sine mange og grundige interviews. At interviewe 1.700 ældre patienter
har krævet tålmodighed og takt, og jeg ved at det ikke har været nogen let
opgave. Stor hjælp har jeg også fået fra de to sekretærer, Gurli Villumsen og
Annie Hansen, som har udført et slidsomt arbejde ved computeren og
telefonen.

Tak til alle patienterne, der er indgået i undersøgelsen og har leveret de
oplysninger og holdninger, som er selve substansen i denne afhandling.

Tak til kollegerne, som med stor tålmodighed har hørt og kommenteret mine
delresultater præsenteret på morgenmøder, temadage og i øvrigt i tide og utide,
når jeg har haft mulighed for det.

Medlemmerne i Mineral Metabolic Research Group med dr. Med. Ib Transbøl i
spidsen takkes for mange inspirerende diskussioner under vores månedlige
møder.

For økonomisk støtte takkes Sahva-fonden og Sahvatex A/S samt Statens
Sundheds Videnskabelige Forskningsråd, Assurandør Societetet,
Ældreforskningsfonden, Helsefonden, Sundhedsstyrelsens Sundhedspulje og
Osteoporoseforeningen. En oversigt over finansieringen findes som bilag på
side 84.

I perioder - ikke mindst det sidste halve år - har arbejdsbyrden og -indsatsen
været enorm. Det har kun kunnet lade sig gøre med velvilje fra min familie, som
har aflastet og støttet mig, når det gjaldt. Tak for det. Tak til min hustru Grethe
og til mine to børn, Morten og Louise.
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Dette projekt har i tre år, fra nov. 1994 til nov. 1997, haft sin base på
ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital. Patienterne, som er indgået,
stammer fra de ortopædkirurgiske afdelinger i Hvidovre og Bispebjerg. Projektet er
initieret af dr. med. Jes Bruun Lauritzen som en fortsættelse af hans biomekaniske
og epidemiologiske studier omkring hoftebrud. Afhandlingen er en samlet
præsentation af projektets baggrund, metode og resultater.

Phd-afhandlingen er den 2. juli 1998 af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet, indstillet til offentlig forsvar der afholdes 28. august 1998
klokken 14:00 i auditorium 3+4, Hvidovre Hospital.

Klaus Hindsø
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Undersøgelsens formål var…

•  …at beskrive indlæggelsesårsager samt forekomst af demens og
medicinske sygdomme hos ældre ortopædkirurgiske patienter.

•   …at beskrive de fald, der medførte indlæggelse på en ortopædkirurgisk
afdeling, samt at vurdere, om der blandt patienterne var frygt for fald, og om
denne frygt begrænsede udendørsaktivitet.

•  …at beskrive risikofaktorer for senere hoftebrud hos ældre patienter indlagt
på ortopædkirurgisk afdeling.

•  …at beskrive mortaliteten blandt ældre ortopædkirurgiske patienter, og at
undersøge om hoftebrud influerede på mortaliteten.

•  …at undersøge den primære accept og senere brug af hoftebeskyttere.

•  …at undersøge effekten af hoftebeskyttere på risikoen for hoftebrud.

•  …at undersøge om hoftebeskyttere påvirker frygten for at falde.
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Hoftebrud

Mellem 10.000 og 14.000 nye tilfælde om året i Danmark – og det største

sengedagsforbrug for en enkeltsygdom - gør hoftebrud til en af de mest

ressourcekrævende lidelser i det danske hospitalsvæsen.1 I flere udenlandske

undersøgelser har incidensen gennem mange år været stigende med en

fordoblingstid på knapt 20 år, hvilket dels er en følge af tiltagende størrelse af

ældrebefolkningen, men også en følge af en stigende alderskorrigeret

incidens.2-15 I andre undersøgelser er der ikke fundet tilsvarende

alderskorrigeret stigning i incidensen.16,17

Incidensen er på verdensplan

beregnet til 1,66 millioner hoftebrud i

1990 med forventet stigning til 6,26

millioner i 2050.7 Stigningen forventes

at blive størst i Asien og Latin

Amerika, hvor incidensen i dag ligger

lavt sammenlignet med Europa og

Nord Amerika.18,19

Hoftebrud er sjældne hos personer

under 65 år. Herefter stiger

incidensen eksponentielt med en

fordobling for hvert 5-10 år alderen øges (figur 1).3,16,20-23 Stigningen er betinget

af øget faldtendens samt relateret til de forhold, der forbinder fald med

hoftebrud, herunder tab af knoglens brudstyrke. I alle aldersgrupper er

hyppigheden dobbelt så stor hos kvinder som hos mænd, og hoftebrud rammer

hver fjerde kvinde og hver ottende mand inden 90 års alderen.24 En kvinde på

60 år med forventet levetid til 81 år har en livstidsrisiko på 14% for at pådrage

sig hoftebrud.16,25 En mand på 60 år med forventet levetid til 77 år har en

tilsvarende risiko på 6%.16
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Mortaliteten efter hoftebrud er omkring 20 – 35% inden for det første år efter

bruddet.26-38 Der er divergerende holdninger til i hvor høj grad hoftebruddet i sig

selv er årsag til den øgede mortalitet.39 Nuværende operativ behandling,

anæstesiteknik og medicinsk behandling i øvrigt kan have reduceret

mortaliteten sammenlignet med tidligere,40 og tidlig geriatrisk intervention kan

bidrage til et bedre efterforløb.41 Blandt de patienter, der overlever, byder

hoftebruddet på følger, der nedsætter gangevnen og mulighederne for at klare

sig uden hjælp fra andre, og færre end halvdelen genvinder samme gangevne

som før bruddet.26,36,42-49

Hvis den øgede mortalitet er en funktion af patienternes dårlige almentilstand,

vil en forebyggelse af hoftebrud ikke reducere dødeligheden i

risikopopulationen. Til gengæld vil risikoen for tab af gangevne og

uafhængighed mindskes, således at gevinsten er en konvertering af leveår med

sygdom til leveår uden sygdom (compression of morbidity).50,51

Fald
Osteoporose er en grundlæggende årsag til hoftebrud hos ældre, men fald og

slag mod hoften er lige så vigtige komponenter. Kasuistisk er meddelt tilfælde,

hvor hoftebrud menes opstået alene som følge af en voldsom

muskelkontraktion.52,53 Der er tale om sjældne begivenheder, og hverken

epidemiologiske undersøgelser, faldregistreringer eller kliniske

interventionsundersøgelser støtter denne ide. Over 90% af alle hoftebrud er

resultatet af et fald med direkte slag mod hofteregionen,54-56 og fald anses i dag

som den primære årsag til hoftebrud. Fald er dog ikke i sig selv en tilstrækkelig

faktor, og andre forhold spiller derfor også en vigtig rolle.

I en dansk undersøgelse af hjemmeboende ældre var hyppigheden af

behandlingskrævende fald 1,1 og 3,1 per 100 personår for hhv. mænd og

kvinder i alderen 75 – 79 år med en stigende tendens til 6,1 (for mænd) og 9,9

(for kvinder) fald per 100 personår for ældre over 90 år.57 I en dansk

plejehjemsundersøgelse forekom 72 fald per 100 personår og for 75 – 79-årige

var risikoen for hoftebrud 2 brud per 100 fald med stigende tendens til 9
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hoftebrud per 100 fald for personer over 95 år.58 I to andre

plejehjemsundersøgelser blev der observeret mellem 120 og 150 fald per 100

personår.59,60 Lauritzen et al. fandt, at hvert femte fald var på siden, og knapt

hvert fjerde af disse fald resulterede i et hoftebrud.60 Hyppigheden af fald

varierer fra undersøgelse til undersøgelse; men en oversigt på området angiver

at 28-35% af personer over 65 år og 32 – 42% af personer over 75 år oplever

mindst et fald om året.61

Cummings og Nevitt fremsatte i 1989 62 en hypotese, der giver et nuanceret

overblik over de faktorer, som er relevante i forbindelse med fald og hoftebrud

(figur 2). Forfatterne har i en senere faldundersøgelse bekræftet hypotesen

(figur 3),63 ligesom andre undersøgelser har vist, at risikofaktorer for de enkelte

led i faldkaskaden også er risikofaktorer for hoftebrud.54,64-80 Ideen bag

hypotesen er, at fald ikke i sig selv medfører hoftebrud. Faldet skal have den

rigtige retning – primært sidelæns fald, patientens reaktionsevne skal svigte, og

slaget mod hoften skal ikke i tilstrækkeligt omfang reduceres af et blødt

underlag eller af bløddelsdækket over hoften. Den energi, der er tilbage i faldet,

skal desuden overstige knoglens brudstyrke, hvis et hoftebrud skal opstå.

)LJXU����)DOGNDVNDGHQ�YLVHU�KYLONH
IRUKROG��GHU�HU�UHOHYDQWH�L�IRUELQGHOVH
PHG�IDOG�RJ�KRIWHEUXG��(IWHU�&XPPLQJV
RJ�1HYLWW������
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Frygt for fald er udbredt blandt ældre, og frygten kan i sig selv være

begrænsende for dagligdags aktivitet og mulighed for at klare sig uden hjælp fra

andre.81-85 Frygten for fald kan muligvis via ændring af gangen og faldretningen

være en risikofaktor for fald, der medfører hoftebrud.86,87

Forebyggelse af hoftebrud
Forebyggelse af hoftebrud bør optimalt fokusere på samtlige led i faldkaskaden

med reduktion i faldrisiko, bedring af neuromuskulær funktion, bedring af

mulighederne for energiabsorption samt bevarelse af knoglens brudstyrke.

Antallet af interventionsundersøgelser med hoftebrud som effektmål er få.

Risikopopulationen for hoftebrud er præget af høj alder og høj forekomst af

demens. Praktiske problemer og etiske overvejelser vanskeliggør inklusion af

disse i kliniske randomiserede undersøgelser, og de fleste undersøgelser er

derfor foretaget på populationer, hvor risikoen for hoftebrud er lav. Dette

medfører, at undersøgelserne enten bliver meget store og omkostningstunge

eller gør brug af andre og hyppigere forekommende effektmål, som relaterer sig

til hoftebrud, f.eks. stigning i BMD eller reduktion i faldhyppighed.

Til dato har kun tre interventioner vist direkte effekt på risikoen for hoftebrud i

prospektive undersøgelser:

1. Hoftebeskyttere til mænd og kvinder på plejehjem kunne reducere risikoen

for hoftebrud med mere end 50%.59,60,88

2. Calcium og D-vitamin til kvinder på plejehjem kunne i en fransk

undersøgelse reducere risikoen med 57%.89

3. Bisfosfonatet alendronat kunne hos postmenopausale kvinder med lav BMD

og mindst et vertebralt brud reducere risikoen med 51%.90

Der er ikke tidligere foretaget undersøgelser over effekten af hoftebeskyttere

blandt hjemmeboende.
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Effekten af D-vitamin blev ikke genfundet i en hollandsk undersøgelse hos

hjemmeboende,91 og effekten har formentlig kun kunnet findes i en

plejehjemspopulation med lav indtagelse af calcium og lav D-vitamin status. I en

case-kontrol undersøgelse med bisfosfonatet etidronat var risikoen for

hoftebrud reduceret med 44% [95% SI: 0,15 – 0,49].92 En meta-analyse

konkluderede, at substitution med østrogen kunne reducere risikoen for

hoftebrud93 og tilsvarende er fundet i epidemiologiske studier94. Forebyggelse af

fald med fysisk træning er undersøgt i et randomiseret studie blandt

hjemmeboende kvinder over 80 år, hvor risikoen for fald blev reduceret med

42%95. Derudover har regulering af medicin og hjemmeforhold vist sig at kunne

reducere risikoen for fald med 30%96,97 ligesom hjemmebesøg har kunnet

reducere risikoen for at blive indlagt med fald.98

Manglende evidens er ikke ensbetydende med manglende effekt og bør ikke

føre til behandlingsmæssig nihilisme. Som anført har en række interventioner

vist effekt på risiko for fald eller hoftebrud; og en effektiv forebyggelse af

hoftebrud kan ikke forlade sig på én enkelt intervention og bør fokusere bredt

mod flest mulige facetter af faldkaskaden.99 Alder, helbred og boligforhold afgør

hvilke tiltag, der er relevante, i det enkelte tilfælde. Hjemmebesøg hos ældre

kunne være en god mulighed for at anbefale og iværksætte en række af de

nævnte muligheder.100,101

Hoftebeskyttere
Hoftebeskyttere virker på det led i

faldkaskaden, der er betegnet

energiabsorption. Hoftebeskyttere kan lede

energien væk fra trokanterregionen, så den

absorberes i de omgivende bløddele, dvs.

virke som en styrthjelm. Alternativt kan

hoftebeskytteren bestå af et blødt

absorberende materiale, der selv kan optage

energien fra et fald.
)LJXU����*DUEHUV�KRIWHEHVN\WWHU
IUD�������%O¡GH�SXGHU�ILNVHUHW
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I 1968 indleverede Garber, som den første, en patentansøgning på

hoftebeskyttere, som havde til formål at forebygge hoftebrud hos ældre i

forbindelse med fald.102 Hoftebeskytteren, der bestod af bløde puder med en

ydre hård skal, blev fikseret med bælte og elastik (Figur 4).

Wortberg foreslog i 1983 at beskytte trokanterpartiet med bløde og

stødabsorberende silikonepuder for at forhindre hoftebrud103 (figur 6) og testede

senere hoftebeskytteren i en klinisk undersøgelse104. Der er senere fremstillet

en række forskellige typer hoftebeskyttere,55,88,105-114som bygger på forskellige

udformninger af beskytteren samt forskellige materialer og fikseringsmetoder.

Lauritzen og Lund introducerede i 1990 en stødfordelende hoftebeskyttere, som

bestod af stive skaller med blød inderbeklædning. Skallerne var formet på basis

af 100 aftryk fra ældre kvinder og skulle placeres i lommer over

trokanterområdet på hver side af underbenklæderne.115 For at bedre

compliance er der senere foretaget ændringer i materiale og design,116,117 og

den nuværende hoftebeskytter markedsføres i Danmark under navnet

Safehip®.

%LRPHNDQLN
Sammenhæng mellem brudstyrken og den kraft, som knoglen påvirkes med i

forbindelse med et fald, har været genstand for en del undersøgelser. Der er

afprøvet forskellige forsøgsopstillinger med simulering af knoglens placering i

en bækkenstruktur med korrektion for bækkenknoglens fjedervirkning og

bløddelenes energiabsorption.118,119 En brudstyrke på 3.440 N (SD: 1.330 N) er

i disse opstillinger fundet for ældre (ca. 74 år) menneskers proksimale femur.119

Opstillingerne er følsomme over for små variationer i knoglens placering og den

hastighed, som kraften bliver appliceret med.120,121

Den kraft, der påvirker hoften i et fald, har været vanskeligere at vurdere; og

simple beregninger over den potentielle energi (vægt x højde x

acceleration) 68 samt ekstrapolation fra lavenergi-eksperimenter79 gav det

indtryk, at et ubeskyttet fald på siden besad energi nok til at forårsage hoftebrud

hos selv raske individer.86
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Askegaard og Lauritzen publicerede i 1995 et arbejde, hvor tidsforløb og

størrelsen af kraftens udvikling kunne beregnes under realistiske

omstændigheder. Beregningerne blev foretaget på baggrund af et sidelæns og

ubeskyttet fald præsteret af en

stuntman (-kvinde) på et porøst

underlag (Oasis). Dybden af det

aftryk, som personen afsatte med

forskellige dele af kroppen, var et

udtryk for kraften. Ud fra disse

beregninger blev en mekanisk

model fremstillet og afprøvet på

et fast underlag. Undersøgelsen

viste en faldhastighed ved

kontakt med underlaget på 3,3

m/s, en effektiv faldmasse svarende til 35% af kropsvægten, en maksimal

kraftpåvirkning af hofteregionen på 3.500 N og et tidsinterval fra kontakt med

underlaget til maksimal kraft på 30 ms.122(Figur 5)

Dette er en kraftpåvirkning af samme størrelsesorden som knoglens brudstyrke,

og undersøgelsen angiver, at kun personer med nedsat knoglestyrke vil

pådrage sig hoftebrud ved et ubeskyttet fald på siden.

7HVW�DI�KRIWHEHVN\WWHUH
/DERUDWRULHXQGHUV¡JHOVHU
I en undersøgelse blev otte bløde materialer testet for deres stødabsorberende

evne. I en tykkelse på 20 mm kunne de forskellige materialer dæmpe kraften

med 22-38%, og den nødvendige tykkelse af de bløde materialer blev målt til

100 – 140 mm, hvis hoftebeskytteren skulle være effektiv.123 Selvom testen blev

udført med urealistisk høj kraft (8.200 N), viste den at hoftebeskyttere, der øger

kontaktpunktets størrelse og virker stødfordelende, er mere effektive end

hoftebeskyttere, der virker ved stødabsorption alene. Dette er også vist i andre

undersøgelser.124-126 Stødfordelende hoftebeskyttere er testet på raske frivillige

forsøgspersoner, der iført hoftebeskytterne blev ramt af slag på op til 2.300 N

)LJXU����6LGHO QV�IDOG�Sn�SRU¡V�SODWIRUP�
$IWU\NNHWV�G\EGH�HU�HW�PnO�IRU�GHQ�NUDIW�GHQ
HQNHOWH�OHJHPVGHO�SnYLUNHV�PHG���$VNHJDDUG�RJ
/DXULW]HQ�������
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(op til 115 J). Forsøgspersonerne slap fra dette med let ømhed og uden

hæmatom eller hævelse, men der blev ikke gjort sammenligning med

stødabsorberende hoftebeskyttere(!)127

.OLQLVNH�XQGHUV¡JHOVHU
Wortberg publicerede i 1988 den første kliniske undersøgelse med brug af

hoftebeskyttere, som blev udleveret til 28 ældre plejehjemsbeboere.

Compliance blev angivet til 90% i observationstiden på 10 måneder; og der blev

observeret 16 fald uden hoftebrud hos personer med hoftebeskyttere samtidig

med 7 fald med 4 hoftebrud hos personer uden hoftebeskyttere.104 Siden er der

publiceret to kontrollerede og en ikke-kontrolleret undersøgelse, som har vist

effekt på risikoen for hoftebrud hos plejehjemsbeboere,59,60,88 samt en række

undersøgelser med det formål at vurdere den primære accept og senere brug af

hoftebeskyttere.128-130 I disse undersøgelser har den primære accept varieret

mellem 25% og 70% afhængig af sammensætningen af den undersøgte

population (Tabel 16, side 60).

Accept, compliance og effekt af hoftebeskyttere er ikke tidligere beskrevet hos

hjemmeboende ældre, og der foreligger ikke undersøgelser over den effekt,

hoftebeskyttere kan have på frygten for at falde.
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0(72'(
Undersøgelsens design

I en klinisk kontrolleret åben interventionsundersøgelse med hoftebeskyttere

indgik i alt 1.684 patienter, indlagt på ortopædkirurgisk afdeling.

Inklusionsperioden løb fra og med 01.02.95 til 31.07.96 (18 måneder) og den

efterfølgende kontrol stoppede 31.07.97.

Interventionsgruppen bestod af 1.006 patienter ældre end 74 år, som i

inklusionsperioden blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Disse patienter gennemgik et struktureret interview og fik tilbudt

hoftebeskyttere. Hvis hoftebeskyttere blev accepteret blev tre par Safehip®

hoftebeskyttere udleveret gratis.

Kontrolgruppen bestod af 678 patienter ældre end 74 år, som i

inklusionsperioden blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg

Hospital. Patienterne gennemgik samme strukturerede interview, men fik ikke

tilbudt hoftebeskyttere.

Alle patienter blev fulgt indtil 31.07.97 med mindre censurering fandt sted pga.

død. Antallet af hoftebrud blev registreret. Brugere af hoftebeskyttere blev

kontaktet cirka hver tredje måned for at registrere fortsat brug.

Hoftebrud anvendes som samlebetegnelse for frakturer gennem collum femoris

og gennem trokanterregionen (ICD-10 kode: DS72.0 og DS72.1).

Subtrokantære hoftebrud er ikke inkluderede.

'HQ�DQYHQGWH�KRIWHEHVN\WWHU
I undersøgelsen blev der anvendt hoftebeskytter af den stødfordelende type,

Safehip®, hvor relativt stive plader var syet ind i lommer på hver side af specielt

designede underbenklæder.116 Pladerne kunne ikke fjernes, men tålte vask og

tørring i maskine. Hoftebeskytterne blev anvendt som almindelige

underbenklæder og fandtes i forskellige størrelser til begge køn (Figur 6 og 7).
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)LJXU���
3ODGHUQH�HU�V\HW
LQG�L�ORPPHU�Sn
VLGHUQH�

,QWHUYLHZXQGHUV¡JHOVH
Formålet med det strukturerede interview var dels at registrere oplysninger om

risikofaktorer for hoftebrud, dels at foretage en faldregistrering og dels at kunne

korrigere for en mulig skæv sammensætning af kontrol- versus

interventionsgruppe. Interviewskemaet blev administreret af den samme

projektsygeplejerske i både interventions- og kontrolgruppen i hele

inklusionsperioden.

%HVNULYHOVH�DI�VS¡UJHVNHPD
Spørgeskemaet, som er vedlagt

som bilag på side 77, indeholdt

oplysninger om primær accept af

hoftebeskyttere samt om

risikofaktorer for hoftebrud og

dødelighed. Hvis patienten var

indlagt efter et fald, blev

oplysninger om faldet registreret.

På spørgeskemaet er anført hvilke oplysninger, der blev indhentet fra

patientens journal eller hospitalets edb-system. De øvrige oplysninger

stammede fra patienten.

Bortset fra mentaltesten, indgik der ikke sammenlægning af enkelte variable til

et score. I forbindelse med afsnittet ”MOBILITET FØR INDLÆGGELSEN” i

spørgeskemaet blev de enkelte spørgsmål valgt ud fra relevansen for dette

projekt, og de første fire spørgsmål indgik ikke i et samlet score for ”Activities of

Daily Living”.

Variablen ”Osteoporose” under ”ØVRIGE SYGDOMME” blev kun afkrydset,

hvis patienten angav, at diagnose var stillet af en læge. Samme forhold var

gældende for de øvrige sygdomme. De registrerede sygdomme var udvalgt på

baggrund af deres association til brudrisiko. Der var til de senere analyser brug

for en samlet variabel, der indikerede tilstedeværelse af alvorlig medicinsk

sygdom. Da hjertesygdomme ikke primært blev registreret, indeholder denne

)LJXU����5HODWLYW
VWLY�SODGH�L
6DIHKLS��
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senere konstruerede variabel, medicinsk sygdom� kun oplysninger om

neurologiske sygdomme, lunge- og metaboliske sygdomme.

Hvorledes de enkelte svar i øvrigt indgik i beregningerne er angivet som

selvstændigt bilag��3DUDPHWULVHULQJ�DI�YDULDEOH på side 74.

%HVNULYHOVH�DI�GHPHQVYXUGHULQJ��)ROVWHLQV�WHVW�RJ�2ULHQWHULQJVVFRUH�
Vurdering af mental funktion blev vurderet med to tests. Folsteins test blev

afprøvet i pilotundersøgelsen, men viste sig ofte at være svær at håndtere. En

anden simpel test blev derfor konstrueret ud fra ti almindelige spørgsmål, som

normalt stilles i forbindelse med en journaloptagelse. Begge tests fremgår af

spørgeskemaets sidste side. Validiteten af den simple test blev afprøvet ved at

anvende begge tests på en konsekutiv serie af 180 patienter i kontrolgruppen.

Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i et selvstændigt arbejde.131

Spørgsmålet ”angiv nærmeste pårørende” kunne ikke anvendes, da 98%

svarede korrekt, og i øvrigt var svaret svært at kontrollere. 'HPHQV blev i denne

undersøgelse angivet, hvis patienten svarede mindre end seks af de ni

resterende spørgsmål i den simple test korrekt. Denne tærskel viste den bedste

overensstemmelse med Folsteins test og blev fundet på baggrund af optegning

af en ROC-kurve for samhørende værdier af sensitivitet og specificitet med

Folsteins test som reference.131

3UDNWLVN�IUHPJDQJVPnGH
Interviews blev udført af en projektsygeplejerske, som desuden tilbød

hoftebeskyttere i interventionsgruppen. Patienterne blev kontaktet så tidligt

under indlæggelsen, som det var muligt - uafhængig af et eventuelt

operationsforløb. Alle hoftebeskyttere blev forsynet med et løbenummer, der

henviste til patienten. Dette muliggjorde fælles vask af hoftebeskyttere under

indlæggelsen samt eftersendelse af glemte hoftebeskyttere.

De udfyldte skemaer blev indtastet i en database af projektsekretæren, og

indtastningerne blev senere kontrolleret af projektlederen. Databasen var
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placeret på en spærret computer og konstrueret under hensyntagen til

registertilsynets regler.

Når hoftebeskytterne blev returneret fra vask, blev de kontrolleret for fejl og

erstattet, hvis det var nødvendigt.

&RPSOLDQFHXQGHUV¡JHOVH
Patienter, der havde accepteret hoftebeskyttere, fik tilsendt et nyt spørgeskema

cirka hver tredje måned. Skemaet, der er vedlagt som bilag på side 81,

registrerede boligforhold, holdning til og brug af hoftebeskyttere, oplysninger om

fald og frygt for fald samt forslag til forbedringer. Hvis spørgeskemaet ikke blev

returneret inden for tre uger, blev patienten kontaktet per telefon. Hvis patienten

ikke selv kunne svare, blev pårørende eller plejepersonalet på plejehjem spurgt.

De patienter som angav, at de ikke længere ønskede at anvende

hoftebeskyttere, blev registreret som stoppet på den dato, spørgeskemaet blev

returneret. Der var mulighed for at bede om returkuvert til hoftebeskytterne.

Hvis patienten angav at bruge hoftebeskyttere en gang imellem - eller ønskede

at gemme dem lidt (f.eks. til det blev koldere) - blev patienten fortsat registreret

som bruger. Patienter, der ikke svarede på spørgeskemaet, blev ligeledes

fortsat registreret som brugere.

(IIHNWXQGHUV¡JHOVH
Alle patienter i kontrol og interventionsgruppen blev fulgt til de døde eller til

31.07.97 – dog maksimalt 18 måneder. Herefter blev antallet af hoftebrud

optalt. Begrænsningen på 18 måneder blev indført for at modsvare en forventet

maksimal holdbarhed af de udleverede hoftebeskyttere. Oplysninger om

hoftebrud blev hentet via hospitalernes edb-system (Det Grønne System), og

suppleret med oplysninger fra nabohospitalerne. Efter indførelse af et nyt

system for kodning af diagnoser (ICD-10) registres indlæggelser med

følgetilstande efter et hoftebrud som regel på samme måde som et nyt. Det var

derfor ikke altid muligt, ud fra edb-udtræk, at skelne mellem nye brud eller
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følger til gamle, og i alle tvivlstilfælde (ca. halvdelen) blev der suppleret med

oplysninger fra journal eller skadekort.

Etiske overvejelser

5DQGRPLVHULQJ��DOORNHULQJ
Opmærksomheden på den værdi randomisering har for dokumentationen af en

intervention har aldrig været større end i de sidste år. Randomiserede,

dobbeltblindede kliniske interventionsundersøgelser har høj videnskabelig

validitet. Imidlertid kan der findes visse interventioner eller studiepopulationer,

der ikke egner sig til sådanne undersøgelser. Et eksempel kunne være

randomiserede undersøgelser med cykelhjelm til børn.

Hoftebeskyttere havde allerede før projektets start vist sig effektivt at kunne

hindre hoftebrud blandt plejehjemsbeboere - hvis de blev anvendt. Ved en

randomisering skal kontrolgruppen sikres den bedste accepterede behandling,

hvilket ikke synes muligt med denne type intervention; og man ville dermed

komme i konflikt med Helsinki-deklarationens regelsæt (punkt II, 3).132

Formålet med undersøgelsen var, blandt andet, at undersøge effekten af

hoftebeskyttere på en bredere population end tidligere, specielt med fokus på

hjemmeboende. For at øge compliance skulle brugerne allerede under

indlæggelsen vænnes til hoftebeskytterne, som derfor skulle tilbydes så tidligt

som muligt i indlæggelsesforløbet. Derved kunne man forvente at

hoftebeskyttere ville blive diskuteret mellem patienter på samme stue, og

randomisering på personniveau ville derfor give mulighed for bias.

På baggrund af disse forhold blev der i dette projekt ikke randomiseret mellem

hoftebeskyttere kontra ingenting. I stedet blev der anvendt simpel allokering,

hvor alle patienter indlagt på ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital

blev tilbudt hoftebeskyttere; mens alle patienter på ortopædkirurgisk afdeling på

Bispebjerg Hospital indgik som kontroller.
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*RGNHQGHOVHU
Projektet blev godkendt af den Videnskabsetiske Komite for København og

Frederiksberg kommuner (KF – 01 – 349/94 fra 17.11.94). Oprettelsen af et

privat register samt indhentning af patientoplysninger via hospitalernes edb-

system blev godkendt af Registertilsynet (1994 – 1200 – 848 fra 29.11.94).

Indtryk fra pilotundersøgelsen

I december til januar 1994/95 blev 40 tilfældigt udvalgte patienter tilbudt

hoftebeskyttere under deres indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling på

Hvidovre Hospital.133 Alle var 75 år eller ældre. Den primære accept var 60%,

men der blev identificeret en række praktiske problemer. Primært drejede det

sig om håndteringen: lagerplads til hoftebeskyttere, vask af indlagte patienters

hoftebeskyttere, information til medarbejdere, videreforsendelse af glemte

hoftebeskyttere osv. Bukserne havde for stram elastik, idet der ikke var taget

højde for det øgede abdominalomfang, som især ses hos personer med

osteoporotiske sammenfald i columna. Desuden fandtes hoftebeskyttere til

kvinderne ikke i tilstrækkelig stor størrelse. Disse to fejl blev rettet af

producenten.

Folsteins minimal mental test134 blev afprøvet, og der fandtes behov for en mere

simpel test.

Beregning af materialestørrelse

Størrelsen af det nødvendige patientmateriale blev beregnet for

overlevelsesdata.135 Med valg af accepteret type 1 fejl på 5% og type 2 fejl på

20% samt en mindste relevant incidensratio på 0,5, blev der beregnet et behov

for 50 hoftebrud i kontrolgruppen og 25 brud i interventionsgruppen. I den

undersøgte population var den forventede spontane risiko for hoftebrud 5% per

person per år. Det var forventet, at det beregnede antal hoftebrud kunne opnås,

hvis kontrol- og interventionsgruppe var lige store og tilsammen udgjorde 2.000

personår (f.eks. 2.000 personer fulgt i et år eller 1.333 personer fulgt i 1½ år).
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I de overordnede analyser over effekten af hoftebeskyttere blev risiko for type 2

fejl beregnet på baggrund af den faktiske materialestørrelse, idet de øvrige

forudsætninger blev holdt fikserede.

Anvendte statistiske metoder

$QYHQGW�VRIWZDUH
Alle data blev gemt i relationsdatabasen Access. De fleste beregninger blev

foretaget i regnearket Excel, mens de multivariate analyser blev foretaget i

statistikprogrammet SPSS.

0HWRGHU
De angivne sikkerhedsintervaller [SI] svarer til 95% sikkerhedsgrænser for det

angivne estimat og er angivet i [firkantede] parenteser. For alder er beregnet

median og 25% - 75% kvartiler, der ligeledes er angivet i firkantede parenteser.

Ved hypotesetest var signifikansniveauet 5%, og alle test var tosidede. Ved

sammenligning af alder i forskellige grupper blev Mann-Whitney test anvendt,

da alderen var unaturligt afgrænset nedadtil som følge af inklusionskriteriet.

/RJLVWLVN�UHJUHVVLRQ
Logistisk regression blev anvendt til analyser over hvilke forhold, der havde

relation til indlæggelsesdiagnosen KRIWHEUXG og til primær accept af

hoftebeskyttere. Parametrisering af de uafhængige (forklarende) variable er

angivet i bilaget 3DUDPHWULVHULQJ�DI�YDULDEOH på side 74. Betydningen af en

variabel i en multivariat analyse er angivet som justeret odds ratio (ORj), dvs.

OR justeret for betydningen af andre variable i samme analyse. Ved de

multivariate analyser blev der anvendt backward stepwise elimination, hvor alle

udvalgte variable startede i modellen. Der blev ikke søgt efter den model, der

gav den mest effektive forklaring (maximum likelihood). Der blev i stedet søgt

efter de variable, der havde signifikant betydning (p>0,05). Dette havde

betydning for, hvorledes de uafhængige variable blev sorteret fra i analysens

forløb. For hvert trin blev den mindst signifikante variabel sorteret fra, hvis dens
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p-værdi oversteg 0,05. Interaktion mellem uafhængige variable blev kun

undersøgt, hvis det på forhånd var skønnet relevant (primært alder, køn og

demens).

2YHUOHYHOVHVDQDO\VH��.DSODQ�0HLHU�SORW�RJ�ORJ�UDQN�WHVW
Årlig incidens blev beregnet som antal hændelser per personår (personår =

den summerede observationstid for alle patienter), og

sikkerhedsintervallet blev beregnet ud fra følgende spredningsformel for

logaritmen til incidensen: s(log incidens) = √(1/antal hændelser).135 Ved

sammenligning af to grupper blev incidensratio (IR) beregnet som forholdet

mellem de to gruppers incidens og sikkerhedsintervallet beregnet ud fra

følgende spredningsformel for logaritmen til incidensratio: s(log

IR)=√(1/hændelser i den ene gruppe + 1/hændelser i den anden

gruppe).
135

Ved præsentation af den samlede overlevelse, compliance af hoftebeskyttere

samt risiko for hoftebrud er data præsenteret som Kaplan-Meier plot.

Opfølgningstiderne er baseret på eksakte datoer. Beregning af

sikkerhedsgrænser for plottet blev foretaget i regneark som angivet i Andersen

og Væth, 1993. 136 Ved sammenligning af to grupper blev 0-hypotesen testet

med log-rank test.136

6WDQGDUGLVHULQJ�DI�PRUWDOLWHW
Mortaliteten blev sammenlignet med baggrundsbefolkningen ved anvendelse af

indirekte standardisering. Det forventede antal dødsfald blev beregnet ved

applicering af baggrundsbefolkningens køns- og aldersrelaterede

mortalitetsratio137 på de aktuelle observationstider. Den standardiserede

mortalitetsratio (SMR) blev beregnet som (antal observeret døde)/(antal

forventet døde),og spredningen blev beregnet efter formlen: s(log

SMR)=√(1/(antal observeret døde)).135,138
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&R[�SURSRUWLRQDO�KD]DUG��PXOWLYDULDW�RYHUOHYHOVHVDQDO\VH�
Multivariate overlevelsesanalyser blev foretaget med Cox´s regressionsmodel.

Denne analyse blev anvendt til at vurdere forhold af betydning for mortalitet, for

compliance og for brudrisiko. De forhold, der blev angivet for udvælgelse af

variable og kontrol for interaktion i afsnittet om logistisk regression, gælder også

her. Kontrol af forudsætningen om proportionale intensiteter blev gjort grafisk på

plots med logaritmen til de integrerede intensiteter (Aalen-Nelson estimaterne)

som funktion af tiden.136 Ved tvivl om forudsætningernes holdbarhed er det

angivet i resultatafsnittet. Resultaterne af de multivariate analyser er angivet

som justeret incidensratio (IRj), dvs. incidensratio justeret for betydningen af

andre variable i samme analyse.

%HUHJQLQJ�DI�%0,
BMI blev beregnet efter formlen 9 JW�K¡MGH�NJ�P�

. I formlen indgår den højde

og vægt, som blev målt ved interviewet. For at afgøre, om patientens højde

kunne måles liggende, og om angivelser vedrørende højde og vægt kunne

erstatte målte værdier, blev 95% limits of agreement beregnet (PLGGHOY UGLHQ
DI�GLIIHUHQFH�PHOOHP�DQJLYHW�RJ�PnOW�Y UGL�±���VWDQGDUGGHYLDWLRQHU), og

rimeligheden af denne beregning blev vurderet grafisk med afsættelse af

differencen som funktion af gennemsnittet mellem de to mål.139 Det endelige

mål for BMI blev testet for normalfordeling ved aftegning af normalplot og

beregning af Shapiro-Wilk W test.140

Fejlkilder og deres håndtering

$OORNHULQJ�L�VWHGHW�IRU�UDQGRPLVHULQJ
Som anført ovenfor medførte etiske overvejelser, at allokering afhængig af

indlæggelsessted - frem for randomisering - afgjorde tilhørsforholdet til

interventions- eller kontrolgruppen. De forskelle, der herved opstod mellem de

to grupper, blev der korrigeret for i analyserne, idet mulige confounders blev

inkluderet i de multivariate analyser.
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,QIRUPDWLRQVELDV
,QWHUYLHZHU
For at sikre størst mulig ensartethed i interviewet blev næsten alle interviews

foretaget af den samme sygeplejerske i hele inklusionsperioden. I

sygeplejerskens ferie blev interviews overtaget af projektlederen (< 5%).

Intervieweren havde fået besked på, at spørge så ensartet som muligt, som det

var anført på spørgeskemaet, og kun komme med supplerende spørgsmål,

såfremt det var krævet for at få et svar.

2SO\VQLQJHU�IUD�HGE�RJ�MRXUQDO
Oplysninger fra edb-registre afhænger af korrekt kodning af diagnoser og

korrekt indføring i registret. Der kan forekomme fejlagtige kodninger af

diagnoser, mens der sjældnere er manglende oplysninger. For alle

oplysningerne blev der søgt konsistens mellem patientens og registrets

oplysninger, idet patienten ofte havde korrekt diagnose, mens registeret (”Det

grønne system”) havde korrekt dato. Journaloplysninger var oftest korrekte,

men ikke altid fyldestgørende, idet journalerne ofte kun havde medtaget

oplysninger, der var relevante for den aktuelle indlæggelse.

2SO\VQLQJHU�IUD�SDWLHQWHU�RJ�SnU¡UHQGH
Oplysningerne fra patienterne er generelt usikre. Dels har de ikke været mulige

at kontrollere, og dels kan de være præget af patientens demens og af den

dramatik, en nylig indlæggelse har givet.

Generelt må man forvente en underrapportering af faldepisoder, og oplysninger

om faldhyppighed bør derfor kun bruges som forsigtige estimater.

Oplysninger fra pårørende blev behandlet på lige fod med oplysninger fra

patienten selv; men der blev ikke spurgt om forhold, hvor svaret var relateret til

personlige meninger (frygt for fald, svimmelhed, holdning til hoftebeskytter,

årsagen til fald osv.).
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0DQJHOIXOGH�RSO\VQLQJHU
Praktiske forhold, patientens tilstand eller modvilje kunne medføre manglende

oplysninger ved interviewet eller ved de efterfølgende kontroller. I de tilfælde

hvor datasættet ikke var komplet blev en bortfaldsanalyse foretaget, for at

afsløre mulige fejlkilder i forbindelse med vurderingen af resultaterne.

,QGWDVWQLQJVIHMO
6RIWZDUH
Formularerne til indtastning af spørgeskemaer var programmeret således, at

risikoen for fejlindtastninger blev mindst mulig. Desuden advarede programmet

ved indtastning af inkonsekvente svar, så de kunne rettes. Hvis inkonsekvensen

i svarene var et produkt af patientens egne besvarelse, blev svarene dog

bevaret i deres oprindelige form.

.RQWURO
Alle indtastninger blev kontrolleret af projektlederen. Hvis denne selv havde

foretaget den primære indtastning, skulle der gå mindst en uge, før kontrollen

blev foretaget.
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5(68/7$7(5
Generel beskrivelse af materialet

I alt indgik 1.684 patienter, hvoraf 1.006 var fra interventionsgruppen og 678 fra

kontrolgruppen. Andelen af kvinder var 81% (1.361/1.684), og aldersmedianen

var 83,4 år [25-75% kvartil: 79,6 - 87,2 år]. Aldersmedianen for kvinder var 83,5

og for mænd 81,9 (p = 0,0024).

Ved indlæggelsen kom 8,2% [6,9 - 10%] fra plejehjem (138/1.684). Hos 27%

[25 – 29%] blev der fundet anden alvorlig medicinsk sygdom (455/1684).

Demens blev fundet hos 503 af 1.590 testede patienter (32% [30 - 34%]).

Vedrørende demens var der mangelfulde oplysninger hos de resterende 94

(5,6% [4,5 - 6,7%]) patienter. Træthed og manglende vilje til at lade sig

interviewe var årsagen hos 25 patienter, 21 var helt ukontaktbare eller

uforståelige, og i 48 tilfælde var en eller flere variable ikke registreret.

)LJXU����,QGO JJHOVHVnUVDJ�RJ�GLDJQRVH�IRU�DOOH�SDWLHQWHU�L�NRQWURO��RJ�LQWHUYHQWLRQVJUXSSHQ��6RP�IDOG
W OOHU�NXQ�GH�IDOG��GHU�GLUHNWH�KDU�I¡UW�WLO�GHQQH�LQGO JJHOVH��$OOH�SURFHQWDQJLYHOVHU�HU�DQGHOHQ�DI�VDPWOLJH
LQGO JJHOVHU��GYV��Q YQHUHQ�HU�������SHUVRQHU���%RJVWDYHUQH�XQGHU�GH�QHGHUVWH�NDVVHU�UHIHUHUHU�WLO
WHNVWHQ�

� � � �
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,QGO JJHOVHVnUVDJHU�RJ�GLDJQRVHU
Rutediagrammet i figur 8 viser sammensætningen af indlæggelsesårsager og

diagnoser. I alt blev 1.225 patienter indlagt som følge af fald (73% [71-75%]),

men 55 af disse var senfølger til tidligere skader, f.eks. luksation af

hemialloplastik indsat to måneder tidligere på grund af brud, som igen var følge

af et fald. I rutediagrammet ovenfor figurere disse fald ikke som et af de fald,

der direkte har ført til nuværende indlæggelse.

I diagrammet er kontrol- og interventionsgruppen slået sammen, og i de fleste

kasser var procentangivelsen ens i begge grupper. En undtagelse var dog

risikoen for hoftebrud givet fald. I kontrolgruppen var denne risiko 53%

(242/459) og i interventionsgruppen 42% (301/711), hvilket er en difference på

11% [4,6 - 16%]. En nærmere beskrivelse af forskelle mellem kontrol- og

interventionsgruppe gives nedenfor.

%HUHJQLQJ�DI�%0,
Hos 49 patienter var højden målt både liggende og stående. Den

gennemsnitlige målte højde var 162 cm, og den gennemsnitlige difference

�OLJJHQGH���VWnHQGH) var 1 cm [95% limits of agreement: -5,6 til 7,5 cm]. Ved

sammenligning af angivet og målt højde, som var registreret samtidigt hos 671

patienter, lå den angivne højde i gennemsnit 3,0 cm [95% limits of agreement: -

9,9 til 13 cm] højere end den målte. Ved at anvende disse to alternative mål for

højde risikeres en målefejl på 4-6%, hvilket ved beregning af BMI medfører en

fejl på 8-12%.

Hos 786 patienter forelå samtidig angivelse af målt og angivet vægt. Den målte

vægt var i gennemsnit 64 kg og lå gennemsnitligt 0,45 kg [95% limits of

agreement: -13 til 14 kg] lavere end angivet vægt. Ved at anvende angivet vægt

i stedet for målt vægt risikeres en fejl på 21%.

Ved den efterfølgende beregning af BMI blev målt vægt og stående højde

anvendt. Manglede stående højde blev denne erstattet af liggende højde eller af
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angivet højde. Hvis vægten manglede, blev BMI ikke beregnet, da anvendelse

af angivet vægt var for usikker.

BMI kunne på denne måde beregnes for 1.085 patienter. BMI var normalfordelt

(Shapiro-Wilk W = 0,97; p< 0.0001) med middel 24 kg/m2 [95% SI: 23,7 - 24,3

kg/m2].

BMI kunne ikke beregnes hos 599 patienter, og med en multivariat logistisk

regressionsanalyse kunne det beregnes, at disse patienter - sammenlignet med

de øvrige - var karakteriseret ved signifikant højere alder samt højere forekomst

af demens og brud ved indlæggelsen.

1 UPHUH�EHVNULYHOVH�DI�VXEJUXSSHU
.RQWUROJUXSSH�YHUVXV�LQWHUYHQWLRQVJUXSSH
Kontrol- og interventionsgruppen var på indlæggelsestidspunktet ens

vedrørende fordeling af køn, alder, plejehjem, demens, fald, osteoporose,

medicinsk sygdom samt sted for og årsag til fald. Hyppigheden af brud var lige

stor i begge grupper, men typen af brud varierede. I Interventionsgruppen var

frekvensen af hoftebrud lavere end i kontrolgruppen, mens det forholdt sig

omvendt med forekomsten af øvrige brud (Tabel 1). Denne forskel kunne ikke

forklares ud fra andre registrerede variable.

,QWHUYHQWLRQVJUXSSH
Q� ������

.RQWUROJUXSSH
Q� ����

'LIIHUHQFH
��[95% SI]

Alle brud 587 (58%) 392 (58%) ----------------------

Hoftebrud 303 (30%) 244 (36%) 5,9% [ 1,3 til 10%]

Øvrige brud 305 (30%) 164 (24%) -6,1% [-1,8 til -10%]

7DEHO����)RUHNRPVWHQ�DI�EUXG�L�LQWHUYHQWLRQV��RJ�NRQWUROJUXSSHQ��6DPOHW�IRUHNRP�EUXG�OLJH�K\SSLJW�L�GH�WR
JUXSSHU��PHQ�IRUGHOLQJHQ�PHOOHP�KRIWHEUXG�RJ�¡YULJH�EUXG�YDULHUHGH��(QNHOWH�SDWLHQWHU�KDYGH�EnGH
KRIWHEUXG�RJ�HW�DI�GH�¡YULJH�EUXG��'HU�HU�NXQ�DQJLYHW�VLNNHUKHGVJU QVHU�IRU�GLIIHUHQFHQ�

)DOG�XGHQ�IUDNWXU
I rutediagrammet, figur 8, endte 228 patienter i kasse D. Det svarede til 13,5%

[12 - 15%] af indlæggelserne, og repræsenterede en gruppe personer, der blev
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indlagt efter et fald - selvom de ikke havde pådraget sig brud. I journalen var

ofte angivet diagnoser som FRQWXVLR�FR[DH��FRQWXVLR�GRUVL��FDXVD�VRFLDOLV�osv.

Patienterne havde samme kønsfordeling, mens aldersmedianen var marginalt

højere ved sammenligning med de øvrige patienter med fald: 86 år versus 84 år

(Mann-Whitney, p=0,0008). Tabel 2 sammenligner disse to grupper med

fokusering på en række øvrige forhold. De patienter, der blev indlagt efter et

fald og ikke havde pådraget sig brud, kom overvejende fra eget hjem.

)DOGHW�XGHQ�EUXG )DOGHW�PHG�EUXG )RUVNHO
Plejehjem
n = 1.170

5/228 = 2,2% 102/942 = 11% -8,6% [-11 til -5,9%]

Medicinsk sygdom
n = 864

57/187 = 30% 252/677 = 37% -6,7% [-14 til 0,79%]

Demens
n = 1.103

86/217 = 40% 328/886 = 37% 2,6% [-4,6 til 9,9%]

Svimmelhed
n = 1.041

130/208 = 63% 438/833 = 53% 9,9% [2,5 til 17,3%]

Faldtendens
n = 999

37/202 = 18% 84/797 = 11% 7,8% [2,0 til 14%]

Faldet om natten
n = 888

25/170 = 15% 58/718 = 8% 6,6% [0,9 til 12,3%]

Faldet hjemme
n = 950

136/187 = 73% 469/763 = 61% 11% [4,0 til 19%]

Hjælp til at komme
udendørs
n = 1.043

71/211 = 34% 229/832 = 28% 6,1% [-0,94 til 13%]

Begrænses i
hverdagen pga. syn
n = 996

81/204 = 40% 235/792 = 30% 10% [2,6 til 18%]

Problemer med
afstandssynet
n = 997

96/201 = 48% 308/796 = 39% 9,1% [1,4 til 17%]

Nedsat synsevne
n = 998

72/203 = 35% 226/795 = 28% 7,0% [-0,20 til 14%]

7DEHO����6DPPHQOLJQLQJ�DI�SDWLHQWHU��GHU�YDU�LQGODJW�PHG�IDOG��RJ�VRP�HQWHQ�KDYGH�HOOHU�LNNH�KDYGH
SnGUDJHW�VLJ�HW�EUXG��,�KYHU�JUXSSH�DQJLYHV�DQWDO�SDWLHQWHU�PHG�HOOHU�XGHQ�GHQ�DQJLYQH�IDNWRU��1�YDULHUHU
VRP�I¡OJH�DI�PDQJOHQGH�VYDU�KRV�HQNHOWH�SDWLHQWHU��)RUVNHOOHQ�HU�EHUHJQHW�VRP�HQ�ULVLNRGLIIHUHQFH�PHG
WLOK¡UHQGH�����VLNNHUKHGVLQWHUYDO��.¡QV��RJ�DOGHUVIRUGHOLQJ�YDU�HQV�L�EHJJH�JUXSSHU��'H�HQNHOWH�YDULDEOH
HU�EHVNUHYHW�L�ELODJHW�VLGH�����3DUDPHWULVHULQJ�DI�YDULDEOH
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Sammenlignet med patienter, der havde brud efter deres fald, var gruppen i

højere grad præget af svimmelhed og faldtendens. Gruppen var hyppigere

faldet om natten og oftere i eget hjem, og der var oftere behov for hjælp til at

komme udendørs. Problemer med synet var ligeledes hyppigere i gruppen uden

brud.

)UDNWXU�XGHQ�IDOG
Kasse E og F, rutediagrammet i figur 8, indeholder 37 patienter, som havde

pådraget sig brud uden et fald. Fire hoftebrud var med sikkerhed opstået uden

ydre påvirkning. To patienter havde cancersygdom med metastaser, mens de

andre to ikke kunne forklares. Af de resterende 34 øvrige brud var to opstået

spontant ved normal belastning, mens de øvrige var forårsaget af slag eller stød

(f.eks. påkørsel af bil), klem (f.eks. i dør) eller forvridning (f.eks. overfald af

tasketyv).

Fald

5LVLNRIDNWRUHU�IRU�IDOG
I alt blev 1.170 patienter indlagt efter et fald. Aldersmedianen var 85 år [25-75%

kvartil: 81-88 år], og andelen af kvinder var 84% [95% SI: 82 - 86 år]. I gruppen,

der ikke var faldet (n = 514), var aldersmedianen 81 år [78 - 85 år] og andelen

af kvinder 73% [70 - 77%]. Disse to forhold blev sammen med en række andre

faktorer analyseret i en logistisk regressionsanalyse med IDOG som afhængig

variabel, se Tabel 3. Det fremgik, at øget risiko for at være indlagt med fald

fandtes hos kvinder. Risikoen var i øvrigt øget hos patienter med høj alder,

demens, tidligere faldtendens og svimmelhed, mens reduceret risiko fandtes

hos patienter med tidligere hoftebrud og hos patienter, der behøvede hjælp for

at komme omkring i egen bolig.
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9DULDEHO -XVWHUHW�2GGV�5DWLR
Køn (kvinder 0, mænd 1) 0,55 [0,41 - 0,73]

Alder (for hver 5-års interval) 1,6 [1,4 -1,8]

Demens 2,1 [1,6 - 3,0]

Faldtendens 2,5 [1,4 - 4,3]

Svimmelhed 1,7 [1,3 - 2,1]

Hjælp til at komme omkring i eget hjem 0,28 [0,13 - 0,64]

Tidligere hoftebrud (indenfor de sidste 5 år) 0,50 [0,34 - 0,74]

7DEHO����9DULDEOH��VRP�KDYGH�EHW\GQLQJ�IRU�IDOG�L�GHQ�XQGHUV¡JWH�SRSXODWLRQ��Q ���������8GRYHU�GH
DQJLYQH�YDULDEOH�EOHY�I¡OJHQGH�YDULDEOH�WHVWHW�RJ�IXQGHW�XGHQ�VLJQLILNDQW�25� �L�GHQ�PXOWLYDULDWH�DQDO\VH�
0HGLFLQVN�V\JGRP��KM OS�WLO�DW�NRPPH�XGHQG¡UV��V\QVHYQH��WLGOLJHUH�KnQGOHGVEUXG�HOOHU�DQGUH�EUXG�
SOHMHKMHP���+YRUOHGHV�GH�LQGJnHGH�YDULDEOH�HU�NRGHW�IUHPJnU�DI�ELODJHW�Sn�VLGH�����

)DOGHWV�RPVW QGLJKHGHU
Blandt de 1.170 patienter, som var indlagt med fald, kunne 966 give delvise

eller fuldstændige oplysninger om faldet (83% [80 - 85%]).

Tidspunkt for faldet kunne angives af 891 patienter, og resultaterne fremgår af

figur 9. Der var flest fald i døgnets lyse timer, og kun godt hver fjerde fald fandt

sted om aftenen og natten.

Sted for fald kunne angives af 953 patienter, og af disse var 608 faldet i eget

hjem (64% [61 - 67%]). Aktiviteten omkring faldtidspunktet kunne angives af

892 patienter. Den hyppigste aktivitet var toiletbesøg hos 160 (18% [15 - 20%]).

Aktiviteten var afhængig af tidspunkt på døgnet: toiletbesøg udgjorde 70% [60 -

)LJXU����7LGVSXQNW�Sn�G¡JQHW�IRU�GHW�IDOG�
GHU�I¡UWH�WLO�LQGO JJHOVH�KRV�����SDWLHQWHU�
'HU�YDU����SDWLHQWHU��VRP�LNNH�NXQQH
UHGHJ¡UH�IRU�WLGVSXQNWHW�

nat
87 (10%)

aften
160 (18%)

eftermiddag
304 (34%)

formiddag
340 (38%)
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80%] af faldene om natten og 12% [9,4 - 14%] af fald på øvrige tidspunkter. De

fleste mente, at de var faldet på hårdt underlag 589/932 (63% [60 - 66%]).

Patienterne blev bedt om at komme med deres egen mening om årsagen til

faldet og svarene fremgår af figur 10.

)RUVNHOOLJH�W\SHU�IDOG���RJ�KRIWHEUXG
For at vurdere om de fald, der førte til hoftebrud, adskilte sig fra de fald, der ikke

medførte hoftebrud, blev ovenstående omstændigheder vedrørende fald

undersøgt i en logistisk regressionsanalyse med hoftebrud som den afhængige

variabel. I analysen indgik de 966 patienter, der havde givet oplysninger om

deres fald. Gruppen bestod af 403 patienter med hoftebrud og 563 uden.

Hoftebrud var ikke relateret til følgende variable: faldet om natten, faldet

hjemme, faldet under toiletbesøg, hårdt underlag eller snublet, (Kodningen af

disse variable fremgår af bilaget på side 74). Analysen blev gentaget efter

stratificering i aldersgrupper, hvilket ikke ændrede resultatet.

)U\JW�IRU�IDOG
Ved indlæggelsen svarede 1.497 af de 1.684 indgåede patienter (89%) på, om

de var bange for at falde, og om de nogle gange holdt sig indendørs på grund af

)LJXU�����3DWLHQWHQV�HJHQ
PHQLQJ�RP�nUVDJ�WLO�IDOGHW�
3URFHQWHQ�HU�EHUHJQHW�Sn�DOOH
����SDWLHQWHU��GHU�NXQQH�KXVNH
QRJHW�IUD�IDOGHW�

snublet
457 (47%)

ildebefindende
210 (22%)

andet
67 (7%)

ved ikke
231 (24%)
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risiko for at fald. De 187 patienter, der ikke svarede, var karakteriseret ved høj

forekomst af demens, medicinsk sygdom samt plejehjemsanbringelse.

I alt angav 45% [43 – 48%] (680/1.497), at de var bange for at falde. Dette var

fordelt på 20% [18 – 22%] (301/1.497), som angav at de var lidt bange, og 25%

[23 – 28%] (379/1.497), som angav at de var meget bange. Hos de patienter,

der var indlagt efter fald, angav 48% [45 – 51%] (498/1.035), at de var bange

for at falde, og hos patienter med hoftebrud var 49% [45 – 54%] (229/463)

bange for fald.

På spørgsmålet: ´1RJOH�EOLYHU�LQGHQG¡UV��IRUGL�GHU�HU�ULVLNR�IRU�IDOG��* OGHU�GHW
RJVn�'HP"´�svarede 8% [6 – 9%](113/1.497), at de ikke kunne komme

udendørs. Dette var ligeligt fordelt på patienter med og uden frygt for fald.

Besvarelserne for de resterende 1.384 patienter fremgår af Tabel 4, hvoraf det

fremgår, at næsten hver tredje af samtlige patienter indimellem blev indendørs

på grund af risiko for fald.

%OLYHU�NXQ�QRJHQ
JDQJH�LQGHQG¡UV

%OLYHU�VRP�UHJHO
LQGHQG¡UV

1RJHQ�JDQJH�HOOHUVRP�UHJHO
Ikke bange for fald
n = 761

83
11% [8,7 – 13%]

29
3,8% [2,5 - 5,2%]

112
15% [12 – 17%]

Lidt bange for fald
n = 278

68
25% [20 - 30%]

39
14% [9,9 - 18%]

107
39% [33 – 44%]

Meget bange for fald
n = 345

72
21% [17 - 25%]

139
40% [35 - 45%]

211
61% [56 - 66%]

,�DOWQ� ������ 223
16% [14 - 18%]

207
15% [13 - 17%]

430
31% [29 - 34%]

7DEHO����2YHUVLJW�RYHU�EHVYDUHOVHUQH�Sn�VS¡UJVPnOHW�RP�DW�EOLYH�LQGHQG¡UV��IRUGL�GHU�HU�ULVLNR�IRU
KRIWHEUXG��,�WDEHOOHQ�LQGJnU�������EHVYDUHOVHU��LGHW�����SDWLHQWHU�VOHW�LNNH�NXQQH�NRPPH�XGHQG¡UV��

)DOG�L�REVHUYDWLRQVSHULRGHQ
De spørgeskemaer, som blev tilsendt brugere af hoftebeskyttere, indeholdt

spørgsmål om fald inden for de sidste par måneder. I Tabel 5 er svarene

angivet, og det fremgår at hver tredje til hver fjerde af brugerne angav, at de

havde oplevet nye fald inden for de sidste par måneder.
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.RQWURO�QU�
*HQQHPVQLWOLJ�WLG��PnQHG

�
����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

Skema besvaret / udsendt
Svar %

423/478
88%

292/327
89%

196/214
91%

93/90
93%

44/47
94%

21/21
100%

2/2
100%

Fald indenfor sidste måneder
% af svar

103
24%

97
33%

66
34%

24
27%

7
16%

6
29%

0
0%

7DEHO����2YHUVLJW�RYHU�EHVYDUHOVHU�PHG�UHODWLRQ�WLO�IDOG�L�REVHUYDWLRQVSHULRGHQ��'HW�JHQQHPVQLWOLJH
WLGVSXQNW�IRU�XGVHQGHOVH�DI�VNHPDHUQH�HU�DQJLYHW�VRP�DQWDO�PnQHGHU�HIWHU�LQNOXVLRQ�
3UREOHPHU�PHG�DIVWDQGVV\Q og PHGLFLQVN�V\JGRP var i en logistisk

regressionsanalyse relateret til fald i observationsperioden med ORj på hhv. 2,0

[1,1 – 3,5] og 2,2 [1,2 – 3,8]. Følgende variable var i analysen uden sikker

sammenhæng med fald: køn, alder, demens, plejehjem, svimmelhed�eller

variable relateret til mobilitet. Hvis variablen faldtendens (ORj 2,5 [1,3 – 4,9])

blev inkluderet i analysen, havde ingen andre variable signifikant betydning.

Årsager til hoftebrud

Materialet tillader at vurdere risikofaktorer for hoftebrud med to forskellige

metoder. Først blev materialet analyseret som en case-kontrol undersøgelse,

hvor cases var indlagt med hoftebrud, og kontrollerne var indlagt med anden

diagnose. Herefter blev materialet analyseret som en kohorte, hvor alle

patienter fra kontrolgruppen indgik med optælling af nye hoftebrud i

observationsperioden. Interventionsgruppen bidrog ikke til kohorten, da risikoen

for hoftebrud kunne være ændret som følge af brugen af hoftebeskyttere.

Ved at sammenligne alderssammensætningen i dette materiale med

sammensætningen i en konsekutiv serie på 637 hoftebrud fra Hvidovre Hospital

fra perioden 1993-94 kunne det beregnes, at hoftebruddene i dette materiale

repræsenterede 78% [75 – 81%] af samtlige hoftebrud, svarende til at 22% [19

– 25%] af alle hoftebrud opstår hos patienter yngre end 75 år.

&DVH�NRQWURO�XQGHUV¡JHOVH
I interventions- og kontrolgruppen blev 547 patienter indlagt med hoftebrud og

1.137 indlagt med anden diagnose.
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Der blev søgt efter variable relateret til hoftebrud i en multivariat logistisk

regressionsmodel. I Tabel 6 er resultaterne angivet, idet 6 variable forblev

signifikante efter justering for effekten af de andre variable i modellen: køn,

alder, demens, medicinsk sygdom, svimmelhed og�tobak� Variablen køn var

dog ikke signifikant, men blev i modellen, da den dels havde justerende

betydning for de øvrige variable og dels blev opfattet som en veletableret

risikofaktor for hoftebrud.

Der var interaktion mellem demens og alder, og analysen blev derfor gentaget

efter stratificering for demens. Alder havde betydning hos patienter uden

demens men var uden betydning hos demente. Tilsvarende stratificering på

alder viste, at demens kun var risikofaktor hos de yngre. De andre ORj

estimater ændredes ikke af denne stratificering (se Tabel 6). I tabellen er

ligeledes angivet OR uden justering (univariat analyse) og estimater for enkelte

variable, som ikke blev i den endelige model, vises også. BMI blev afprøvet i

den endelige model. Formålet var bl.a. at se, om denne variabel reducerede

betydningen af WREDN. Dette var ikke tilfældet, og både tobak og BMI forblev

signifikante. BMI kunne dog ikke beregnes hos 599 patienter, og det svækkede

derfor vurderingen af de øvrige variable, hvis BMI blev medtaget i modellen.

Variablen indlagt efter fald blev ikke testet, da alle hoftebrud - undtagen to -

var relateret til et fald.

Patienter med hoftebrud havde indenfor de foregående 5 år oplevet hoftebrud

eller håndledsbrud i hhv. 9,0% [6,6 – 11%] og 6,2% [4,2 – 8,3%] af tilfældene.

For patienter uden hoftebrud var de tilsvarende rater 11 % [9,6 – 13%] for

tidligere hoftebrud og 6,8 [5,3 – 8,2%] for tidligere håndledsbrud, og der var

således ingen signifikant forskel mellem raterne hos patienter indlagt med eller

uden hoftebrud.
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,NNH�MXVWHUHW�25 25� ����6,
Køn (0 = kvinde; 1 = mand) 0,8 [0,7 – 1,1] 0,8 [0,6 – 1,2]

Alder (for hvert 5. År) 1,3 [1,2 – 1,5] Demente       : 1,0 [0,8 – 1,2]
ikke demente: 1,5 [1,2 – 1,7]

Demens 2,6 [2,0 – 3,2] Under 80 år : 4,1 [2,1 – 8,1]
80 – 89 år    : 2,1 [1,3 – 3,0]
mindst 90 år :0,9 [0,5 – 1,8]

Medicinsk sygdom 1,5 [1,2 – 2,0] 1,8 [1,3 – 2,4]

Svimmelhed 1,4 [1,1 – 1,8] 1,4 [1,1 – 1,8]

Tobak (over 10 cigaretter dagl.) 1,4 [1,0 – 1,9] 1,6 [1,1 – 2,4]

BMI (+ 1 SD) 0,65 [0,56 – 0,75] 0,65 [0,55 – 0,79]

Plejehjem 4,0 [2,8 – 5,8]

Tidligere hoftebrud 0,8 [0,5 – 1,1]

Nedsat synsevne 1,4 [1,1 – 1,8]

7DEHO����)DNWRUHU�UHODWHUHW�WLO�LQGO JJHOVH�PHG�KRIWHEUXG��/RJLVWLVN�UHJUHVVLRQVPRGHO�PHG�LQNOXVLRQ�DI
køn, alder, demens, medicinsk sygdom, svimmelhed�RJ�tobak�PHG�DQJLYHOVH�DI�25� ��/LJHOHGHV�HU�25
XGHQ�MXVWHULQJ�DQJLYHW�IRU�GH�VDPPH�YDULDEOH�VDPW�IRU�HQNHOWH�\GHUOLJHUH�YDULDEOH��VRP�LNNH�IRUEOHY�L
PRGHOOHQ�RJ�GHUIRU�LNNH�KDYGH�QRJHQ�UHODWLRQ�WLO�KRIWHEUXG��QnU�GHU�YDU�MXVWHUHW�IRU�GH�DQGUH�YDULDEOH�
%HVNULYHOVH�DI��KYRUOHGHV�GH�HQNHOWH�YDULDEOH�HU�NRGHW��ILQGHV�L�ELODJHW�Sn�VLGH����

.RKRUWH�XQGHUV¡JHOVH
I kontrolgruppen blev 678 patienter fulgt i 835 personår. Der blev observeret 30

hoftebrud svarende til en årlig incidens på 3,6% [2,5 – 5,1] (Figur 11)

)LJXU�����.DSODQ�0HLHU�SORW�VRP�JLYHU
LQGWU\N�DI�ULVLNRHQ�IRU�Q\W�KRIWHEUXG�L
REVHUYDWLRQVSHULRGHQ�KRV����
NRQWUROSDWLHQWHU��7\QGH�OLQMHU�DQJLYHU
����VLNNHUKHGVLQWHUYDO�
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Hos patienter, der havde været indlagt med fald, var den årlige incidens 5,1%

[3,5 – 7,4%] (28 brud/546 personår). I en multivariat Cox-analyse blev der søgt

efter variable, der var relateret til øget risiko for hoftebrud. I Tabel 7 er

incidensratio angivet for en række variable. For de variable, der forblev i

modellen, er både justeret og ikke justeret incidensratio angivet. Køn og alder

blev holdt fast i modellen trods manglende signifikans.

,NNH�MXVWHUHW�,5 -XVWHUHW�,5�

Køn (0 = kvinde; 1 = mand) 1,3 [0,6 – 3,0] 2,1 [0,9 – 5,0]

Alder (for hvert 5. År) 1,3 [1,0 – 1,9] 1,2 [0,8 – 1,7]

Demens 2,2 [1,0 – 4,6] 2,1 [1,0 – 4,5]

Indlagt efter fald 7,2 [1,7 – 30] 5,8 [ 1,3 – 25]

Tobak (over 10 cigaretter dagl.) 2,6 [1,0 – 6,3] 3,3 [1,3 – 8,7]

BMI (+ 1 SD) 0,7 [0,4 – 1,2]

Medicinsk sygdom 1,4 [0,6 – 3,2]

Svimmelhed 1,3 [0,6 – 2,7]

Plejehjem 2,5 [0,9 – 7,1]

Indlagt med hoftebrud 1,5 [0,7 – 3,0]

Problemer med afstandssynet 2,2 [1,0 – 4,6]

7DEHO����)DNWRUHU�UHODWHUHW�WLO�ULVLNR�IRU�Q\W�KRIWHEUXG�L�REVHUYDWLRQVSHULRGHQ��0XOWLYDULDW�&R[�DQDO\VH�PHG
LQNOXVLRQ�af køn, alder, demens, tobaksrygning�RJ�indlæggelse efter fald�PHG�DQJLYHOVH�DI�MXVWHUHW
LQFLGHQVUDWLR��,5� ���/LJHOHGHV�HU�LQFLGHQVUDWLR�XGHQ�MXVWHULQJ�DQJLYHW�IRU�GH�VDPPH�YDULDEOH�VDPW�IRU�HQNHOWH
\GHUOLJHUH�YDULDEOH��VRP�LNNH�IRUEOHY�L�PRGHOOHQ��%HVNULYHOVH�DI��KYRUOHGHV�GH�HQNHOWH�YDULDEOH�HU�NRGHW�
ILQGHV�L�ELODJHW�Sn�VLGH����
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2EVHUYDWLRQVWLG��PnQHGHU

Ikke hoftebrud

Indlagt med hoftebrud

Mortalitet

I alt blev de 1.684 patienter fulgt 2.249 personår, og der blev registreret 489

dødsfald – svarende til en

årlig mortalitetsrate på

22% [20 – 24%].

Overlevelsen fremgår af

Kaplan-Meier plottet i figur

12. På plottet angives

overlevelsen efter 12

måneder til 79% [77 –

81%]. Sammenlignet med

baggrundsbefolkningen

blev SMR beregnet til 2,0 [1,8

– 2,2].

Mortalitetsraten varierede i forskellige undergrupper og overlevelsen for

patienter med og uden hoftebrud fremgår af Kaplan-Meier Plottet i figur 13. For

patienter med hoftebrud var den årlige mortalitetsrate 31% (206 dødsfald / 670

personår), og for patienter indlagt uden hoftebrud var raten 18% (283/1.579).

Ratio mellem disse to rater viste en overdødelighed på 1,7 [1,4 – 2,1] hos

patienter med hoftebrud sammenlignet med patienter uden. Sammenlignet med

baggrundsbefolkningen var SMR 2,6 [2,2 – 2,9] og 1,7 [1,5 – 1,9] for patienter

hhv. med og uden hoftebrud.

)LJXU�����2YHUOHYHOVHQ�IRU�KHOH�PDWHULDOHW��.DSODQ�0HLHU
SORW�PHG�WLOK¡UHQGH�����VLNNHUKHGVLQWHUYDO�DQJLYHW�YHG�GH
W\QGH�OLQMHU�

)LJXU�����.DSODQ�0HLHU�SORW�WLO
VDPPHQOLJQLQJ�DI
RYHUOHYHOVHQ�KRV�SDWLHQWHU
PHG�HOOHU�XGHQ�KRIWHEUXG�YHG
LQNOXVLRQ�L�XQGHUV¡JHOVHQ��ORJ
±UDQN��S����������



��

For at vurdere, i hvor høj grad denne overdødelighed var forårsaget af

hoftebruddet og dets følger, blev effekten af hoftebrud undersøgt i en Cox-

analyse med inklusion af andre variable, som dels karakteriserede patienter

med hoftebrud og dels kunne være af betydning for dødeligheden: køn, alder,

demens, medicinsk sygdom�og�plejehjem�(kodning af variable er vedlagt som

bilag, side 74). Korrigeret for effekten af disse variable blev den justerede

mortalitetsrate ratio 1,0 [0,8 – 1,3], og hoftebrud var således uden selvstændig

indflydelse på mortaliteten. Effekten af de indgåede variable fremgår af Tabel 8.

0RUWDOLWHWVUDWH 0RUWDOLWHWVUDWH�UDWLR
��MD

G¡GH�SHUVRQnU
��QHM

G¡GH�SHUVRQnU
,NNH�MXVWHUHW -XVWHUHW

&R[�DQDO\VH
Hoftebrud (ja/nej) 206/670=31% 283/1.579=18% 1,7 [1,4 - 2,1] 1,0 [0,8 - 1,3]

Køn (0=K, 1=M) 123/392=31% 366/1.857=20% 1,6 [1,3 – 2,0] 1,8 [1,4 - 2,3]

Alder (+ 5 år) ---- ---- 1,4 [1,3 – 1,6] 1,3 [1,2 - 1,5]

Demens (ja/nej) 236/580=41% 201/1.592=13% 3,2 [2,7 - 3,9] 2,5 [2,0 - 3,2]

Medicinsk sygdom (ja/nej) 176/564=31% 199/1.198=17% 1,9 [1,5 - 2,3] 1,8 [1,5 - 2,3]

Plejehjem (ja/nej) 84/124 =68% 405/2.125=19% 3,5 [2,8 - 4,5] 1,8 [1,3 - 2,5]

7DEHO����'H�HQNHOWH�YDULDEOHV�VDPPHQK QJ�PHG�PRUWDOLWHWVUDWHQ��5DWH�UDWLR�EOHY�EHUHJQHW�GHOV�XGHQ
MXVWHULQJ�RJ�GHOV�MXVWHUHW�L�HQ�&R[�DQDO\VH��+RIWHEUXG�YDU�XGHQ�VHOYVW QGLJ�EHW\GQLQJ�IRU�PRUWDOLWHWHQ��QnU
GHU�EOHY�NRUULJHUHW�IRU�HIIHNWHQ�DI�GH�¡YULJH�YDULDEOH��NRGQLQJ�DI�YDULDEOH�HU�YHGODJW�VRP�ELODJ��VLGH�����

Compliance

3ULP U�DFFHSW
Ved inklusionen fik 1.006 patienter tilbudt hoftebeskyttere, og dette tilbud tog

572 imod (57% [53 – 60%]). Accepten var højest hos mænd (64% hos mænd

og 55% hos kvinder - RR 1,17 [1,03 – 1,32]) og hos patienter, der var indlagt

med hoftebrud (65% vs. 54% - RR 1,54 [1,09 – 1,35]). I en logistisk

regressionsanalyse blev den uafhængige effekt af en række variable testet.

Køn, indlagt med hoftebrud, faldtendens og frygt for at falde havde betydning

for accept af hoftebeskyttere (Tabel 9), mens der ikke var effekt af demens,
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plejehjem eller variable relateret til nedsat mobilitet eller nedsat syn. Når der var

korrigeret for variablen indlagt med hoftebrud, var der heller ingen effekt af

variablen Indlagt efter fald�

9DULDEHO 25� ����6,�IRU�25�

Køn 1,67 1,14 – 2,43

Indlagt med hoftebrud 1,75 1,26 – 2,43

Faldtendens 1,98 1,16 – 3,40

Frygt for at falde 1,49 1,12 – 1,99

7DEHO����9DULDEOH��VRP�L�ORJLVWLVN�UHJUHVVLRQ�KDYGH�EHW\GQLQJ�IRU�SULP U
DFFHSW�DI�KRIWHEHVN\WWHUH��%HW\GQLQJHQ�DI�HQ�YDULDEHO�HU�DQJLYHW�VRP�MXVWHUHW
2GGV�5DWLR�PHG�WLOK¡UHQGH�����VLNNHUKHGVLQWHUYDO�

%UXJHQ�GH�I¡UVWH�WUH�PnQHGHU
Der blev udsendt i alt 1.186 spørgeskemaer. Cirka 60% blev umiddelbart

besvaret, mens de øvrige blev fulgt op af telefonkontakt. Dette medførte svar på

i alt 1.068 spørgeskemaer, hvilket var en svarprocent på 90.

Det første spørgeskema blev udsendt 3-4 måneder efter inklusionen (middel 3,8

måneder). Af de 572 patienter, der havde modtaget hoftebeskyttere, var 71

døde, 20 var stoppet med at bruge hoftebeskyttere, og 3 var udgået på grund af

hoftebrud inden udsendelse af første spørgeskema. Der blev derfor udsendt

478 spørgeskemaer, som blev besvaret af 423 patienter (88%).

Af de 423 besvarelser fremgik det, at 189 (45% [40 - 49%]) brugte

hoftebeskytterne regelmæssigt (hver dag eller ofte), og 187 (44% [39 – 49%])

havde anvendt hoftebeskytterne inden for de sidste tre dage. Tyve (4,7% [2,7 –

6,8%]) havde sovet med hoftebeskytterne mere end en enkelt gang.

Treogtyve patienter angav i bemærkningerne, at de primært brugte

hoftebeskytterne, når de var udendørs.

Blandt de 423 patienter, som besvarede spørgeskemaet, fortsatte 300 med at

anvende hoftebeskyttere. Hertil kom de 55, der ikke besvarede skemaet men
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stadig var registreret som brugere. Således var 355 af 478 (74% [70 – 78%])

registreret som fortsatte brugere efter den første kontrol.

)RUWVDW�EUXJ
Brugen af hoftebeskyttere er angivet i figur 14, hvor et Kaplan-Meier plot viser

hvor stor en andel af patienterne, der stadig var registreret som brugere til en

given observationstid. Halvdelen var fortsat brugere 16 måneder [14 – 19

måneder] efter inklusion i undersøgelsen.

Brugen af hoftebeskyttere blev vurderet ved spørgeskemaerne, og Tabel 10

giver en oversigt over de afgivne svar ved de forskellige kontroller. Der ses

stigende tendens i både svarprocent, tilfredshed og brug af hoftebeskyttere,

hvilket hænger naturligt sammen med ønsket om at fortsætte med brugen hos

de tilfredse.

.RQWURO�QU�
*HQQHPVQLWOLJ�WLG��PnQHG

�
����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

Besvaret / udsendt
Svar %

423/478
88%

292/327
89%

196/214
91%

93/90
93%

44/47
94%

21/21
100%

2/2
100%

Tilfreds
% af svar

253
60%

211
72%

161
82%

79
88%

39
89%

20
95%

2
100%

Bruger regelmæssig
% af svar

189
45%

166
57%

131
67%

63
70%

36
82%

19
91%

1
50%

Brugt hoftebeskytterne de
sidste 3 dage, % af svar

187
44%

150
51%

119
61%

57
63%

34
77%

17
81%

1
50%

7DEHO�����2YHUVLJW�RYHU�EHVYDUHOVHU�PHG�UHODWLRQ�WLO�EUXJHQ�DI�KRIWHEHVN\WWHUH��'HW�JHQQHPVQLWOLJH
WLGVSXQNW�IRU�XGVHQGHOVH�DI�VNHPDHUQH�HU�DQJLYHW�VRP�DQWDO�PnQHGHU�HIWHU�LQNOXVLRQ�

)LJXU�����.DSODQ�0HLHU�SORW��VRP
DQJLYHU�DQGHOHQ�DI�SDWLHQWHU��GHU
VWDGLJ�DQYHQGWH�KRIWHEHVN\WWHUH
HIWHU�HQ�JLYHQ�REVHUYDWLRQVWLG��'H
W\QGH�OLQMHU�DQJLYHU����
VLNNHUKHGV�LQWHUYDO�
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En Cox-analyse blev foretaget for at finde de faktorer, som var forbundet med

tendens til at stoppe brugen af hoftebeskyttere. I analysen var der ikke

sammenhæng mellem tendensen til at stoppe og følgende variable: Køn, alder,

medicinsk sygdom, demens, faldtendens, svimmelhed�eller variable relateret til

synsevne. Tendensen til at stoppe var øget hos patienter indlagt efter fald (IRj:

1,9 [1,4 – 2,6]) og hos patienter, som behøvede hjælp til at komme udendørs

(IRj: 1,8 [1,4 – 2,3]). Tendensen til at stoppe var reduceret hos patienter med

tidligere hoftebrud (IRj: 0,63 [0,41 – 0,97]) og hos patienter, der havde angivet

frygt for at falde (IRj: 0,78 [0,60 – 0,99]).

cUVDJHU�WLO�DW�VWRSSH
I alt valgte 264 personer at stoppe med at bruge hoftebeskyttere.

Hovedårsagerne til at stoppe fremgår af figur 15. En tredjedel angav ingen

særlig grund til at stoppe, mens en tredjedel angav gener eller praktiske

problemer. Generne inkluderede varmefornemmelse, problemer med at

bukserne strammede, eller at pladerne føltes hårde. De praktiske problemer var

oftest relateret til inkontinens, samtidig brug af korset samt problemer med

håndteringen. Patienterne med ændret mobilitet følte ikke længere, at de havde

særlig risiko for hoftebrud, da de enten var bedre gående eller var blevet faste

kørestolsbrugere. Bortkomst af hoftebeskyttere fandt hyppigst sted i forbindelse

med flytning til plejehjem.

Gener
72 (27%)

Praktiske problemer
21 (8%)

Hoftebeskyttere 
forsvundet
38 (14%)

Ændret mobilitet
49 (18%)

Ingen årsag
91 (33%)

)LJXU�����cUVDJHU�WLO�DW�VWRSSH
EUXJ�DI�KRIWHEHVN\WWHUH�KRV
����SDWLHQWHU��2IWH�KDYGH
SDWLHQWHUQH�PHUH�HQG�pQ
JUXQG�WLO�DW�VWRSSH��RJ�ILJXUHQ
UHIHUHUHU�WLO�GHQ�nUVDJ��GHU
EOHY�VN¡QQHW�VRP�GHQ
YLJWLJVWH�
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*HQHU�RJ�SUDNWLVNH�SUREOHPHU
Egentlige bivirkninger blev kun angivet af to patienter, der klagede over kløe

under pladerne i hoftebeskytterne. Derudover klagede en del over, at bukserne

var for varme, eller at pladerne fyldte for meget eller generede - specielt hvis de

blev anvendt om natten eller i kørestol. Herrebukserne havde for lille gylp,

hvilket gjorde vandladningen besværlig. Vask af bukserne var et problem for

enkelte patienter, og nogle oplevede, at pladerne vendte sig under vask. I 16

tilfælde var pladerne blevet deforme efter vask. Dette blev kun observeret ved

vask på hospitalet. Der blev ikke fundet forklaring på fænomenet, og ingen

patienter klagede over noget tilsvarende ved vask hjemme. I alt returnerede 213

patienter deres hoftebeskyttere, fordi de stoppede eller ønskede nye. Deforme

plader blev kun observeret i ét tilfælde, men disse hoftebeskyttere havde

tidligere været vasket på hospitalet. Generelt var der god holdbarhed af

hoftebeskytterne, som uden problemer tålte daglig brug i mindst et år.

Effekten af hoftebeskyttere på risikoen for hoftebrud

Ved vurdering af hoftebeskytternes effekt blev den maksimale observationstid

(som anført side 17), begrænset til 18 måneder. Dette gav en samlet

observationstid på 1.898 personår, og en samlet forekomst af 78 hoftebrud –

svarende til en årlig incidens på 4,1% [3,3 – 5,1%].

Effekten af hoftebeskyttere på risikoen for hoftebrud blev analyseret på såvel

”intention to treat”-basis og ”treatment received”-basis. Til sidst blev et skøn

beregnet over forekomsten af beskyttede fald, dvs. fald hvor der havde været

slag mod hoftebeskytteren.

,QWHQWLRQ�WR�WUHDW
Et overordnet mål for interventionens effekt blev analyseret ved at sammenligne

risikoen for hoftebrud i interventionsgruppen med risikoen i kontrolgruppen. I

interventionsgruppen var den årlige incidens 4,3% [3,3 – 5,7%] (49 brud / 1.136
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Kontrolgruppen

Interventionsgruppen

personår), mens incidensen i kontrolgruppen var 3,8% [2,7 – 5,5%] (29 brud /

762 personår). Ratio mellem disse to incidenser var 1,13 [0,72 – 1,8], og der var

således ingen forskel, der kunne tyde på effekt af at tilbyde hoftebeskyttere.

Generelt var der en

øget forekomst af

hoftebrud på 13% i

interventionsgruppen.

Som det fremgår af figur

16 viser Kaplan-Meier

plottene samme forløb i

begge grupper under

hele observa-

tionsperioden (log-rank

test, p=0,56), og der var

således heller ingen tidsbegrænset effekt af hoftebeskytterne i LQWHQWLRQ�WR�WUHDW
analysen. Risiko for type 2 fejl blev beregnet til 16%.

Sammenligningen af kontrolgruppen med interventionsgruppen (side 27) viste

forskel i forekomsten af hoftebrud og andre brud på inklusionstidspunktet. Da

disse variable også kunne være relateret til risikoen for nye hoftebrud, forelå

mulighed for confounding. I en Cox-analyse blev disse to variable derfor

inkluderet, hvilket var uden effekt på den beregnede incidensratio, som efter

denne justeringen var 1,1 [0,70 – 1,8], dvs. næsten identisk med beregningen

ovenfor.

I en række undergrupper blev tilsvarende analyser udført med beregning af

ikke-justeret og justeret incidensratio (Tabel 11). Der fandtes ikke sikker effekt i

nogen af undergrupperne.

)LJXU�����.DSODQ�0HLHU�SORW��KYRU�ULVLNRHQ�IRU�KRIWHEUXG�L
LQWHUYHQWLRQVJUXSSHQ�RJ�L�NRQWUROJUXSSHQ�VDPPHQOLJQHV�
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,QFLGHQV ,QFLGHQVUDWLR
,QWHUYHQWLRQVJUS�
KRIWHEUXG�SHUVRQnU

.RQWUROJUXSSH
KRIWHEUXG�SHUVRQnU

,NNH�MXVWHUHW -XVWHUHW
&R[�DQDO\VH

Alle 49/1136 = 4,3% 29/762 = 3,8% 1,1  [0,72 – 1,8] 1,1  [0,70 -1,8]

Mænd 6/193 = 3,1% 7/144 = 4,9% 0,64 [0,22 - 1,9] 0,61 [0,20 - 1,8]

Demente 19/288 = 6,6% 12/205 = 5,9% 1,1  [0,55 – 2,3] 1,1  [0,55 - 2,4]

Indlagt med fald 40/785 = 5,1% 27/501 = 5,4% 0,95  [0,58 - 1,5] 0,92 [0,56 - 1,5]

Indlagt med
hoftebrud

12/313 = 3,8% 12/261 = 4,6% 0,83 [0,37 - 1,9] 0,82 [0,37 - 1,8]

Har faldtendens 7/91 = 7,7% 4/55 = 7,2% 1,1 [0,31 - 3,6] 1,0  [0,29 - 3,5]

Angiver svimmelhed 24/518  = 4,6% 13/319 = 4,1% 1,1 [0,58 - 2,2] 1,1  [0,56 - 2,2]

Behøver hjælp til at
komme udendørs

10/268 = 3,7% 9/165 = 5,4% 0,68 [0,28 - 1,7] 0,66 [0,27 -1,6]

Problemer med
afstandssyn

14/373 = 3,7% 14/226 = 6,2% 0,61  [0,29 - 1,3] 0,56  [0,27 - 1,2]

Nedsat synsevne 11/261 = 4,2% 6/150 = 4% 1,1  [0,39 - 2,8] 0,86  [0,32 - 2,4]

7DEHO�����(IIHNWHQ�DI�KRIWHEHVN\WWHUH��QnU�LQWHUYHQWLRQVJUXSSHQ�EOHY�VDPPHQOLJQHW�PHG�NRQWUROJUXSSHQ�
)RU�KYHU�XQGHUJUXSSH�EOHY�HQ�nUOLJ�LQFLGHQV�EHUHJQHW�Sn�EDJJUXQG�DI�DQWDO�EUXG�RJ�VDPOHW�REVHUYDWLRQVWLG�
)RUKROGHW�PHOOHP�GLVVH�LQFLGHQVHU�DQI¡UHV�VRP�LNNH�MXVWHUHW�LQFLGHQVUDWLR�PHG�WLOK¡UHQGH
VLNNHUKHGVLQWHUYDO��(IWHU�MXVWHULQJ�IRU�FRQIRXQGLQJ�EOHY�MXVWHUHW�LQFLGHQVUDWLR�EHUHJQHW�L�HQ�&R[�DQDO\VH�
%HVNULYHOVH�DI�GH�HQNHOWH�YDULDEOH�ILQGHV�L�ELODJHW�Sn�VLGH����

7UHDWPHQW�UHFHLYHG
Den efterfølgende analyse vedrører først effekten af hoftebeskyttere hos de

patienter, der faktisk modtog hoftebeskyttere og senere effekten hos patienter,

der faktisk brugte dem.

$FFHSWHUHW�KRIWHEHVN\WWHU
I alt modtog 572 patienter hoftebeskyttere. I observationstiden (656 personår)

blev der i denne gruppe observeret 27 hoftebrud – svarende til en årlig incidens

på 4,1% [2,8 – 6,0%]. I det øvrige patientmateriale, som bestod af

kontrolgruppen samt de patienter, der ikke havde ønsket hoftebeskyttere, var

observationstiden 1.242 personår og forekomsten af hoftebrud 51 – svarende til

en årlig incidens på 4,1% [3,1 – 5,4%]. Ratio mellem disse incidenser var 1,00
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[0,63 – 1,6], og figur 17 viser, at Kaplan-Meier plottene har samme forløb i

begge grupper. Risiko for type 2 fejl blev beregnet til 17%.

Accept af hoftebeskyttere

var, som tidligere anført

(side 38), relateret til køn,

indlagt med hoftebrud,

faldtendens�og frygt for at

falde� Disse variable blev

derfor inkluderet i en Cox-

analyse, som kontrol for

eventuel confounding.

Incidensratio forblev dog

uændret og var efter justering

1,0 [0,61 – 1,7].

Samme beregninger blev udført for forskellige undergrupper med beregning af

ikke-justeret og justeret incidensratio. Hos patienter, som angav problemer med

afstandssyn,�samt patienter med nedsat synsevne (bedømt ved Snellens tavle)

var incidensen signifikant lavere hos modtagere af hoftebeskyttere end hos

patienter, der ikke havde modtaget beskyttere (Tabel 12).

)LJXU�����.DSODQ�0HLHU�SORW��KYRU�ULVLNRHQ�IRU�KRIWHEUXG
VDPPHQOLJQHV�IRU�SDWLHQWHU��GHU�PRGWRJ�KRIWHEHVN\WWHUH��RJ
SDWLHQWHU��GHU�LNNH�PRGWRJ�KRIWHEHVN\WWHUH�
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,QFLGHQV ,QFLGHQVUDWLR
0RGWDJHW

KRIWHEUXG�SHUVRQnU
,NNH�PRGWDJHW

KRIWHEUXG�SHUVRQnU
,NNH�MXVWHUHW -XVWHUHW

&R[�DQDO\VH
Alle 27/656 = 4,1% 51/1242= 4,1% 1,0  [0,63 - 1,6] 1,0  [0,61 - 1,7]

Mænd 4/120 = 3,3% 9/218 = 4,1% 0,81 [0,25 – 2,63] 0,82  [0,21 - 3,2]

Demente 10/165 = 6,1% 21/329 = 6,4% 0,95 [0,45 – 2,02] 0,77  [0,32 - 1,9]

Indlagt med fald 22/478 = 4,6% 45/808 = 5,6% 0,83 [0,50 – 1,38] 0,82  [0,47 - 1,4]

Indlagt med
hoftebrud

7/207 = 3,4% 17/367 = 4,6% 0,73 [0,30 – 1,76] 0,79  [0,27 - 2,3]

Har faldtendens 6/69 = 8,7% 5/78 = 6,4% 1,35 [0,41 – 4,41] 0,92  [0,24 - 3,4]

Angiver svimmelhed 15/343 = 4,4% 22/493 = 4,5% 0,98 [0,51 – 1,89] 0,97  [0,49 - 1,9]

Behøver hjælp til at
komme udendørs

7/172 = 4,1% 12/262 = 4,6% 0,89 [0,35 – 2,26] 0,92  [0,36 - 2,3]

Problemer med
afstandssyn

5/227 = 2,2% 23/372 = 6,2% 0,36 [0,14 – 0,94] 0,35  [0,13 - 0,91]

Nedsat synsevne 3/166 = 1,8% 14/245 = 5,7% 0,32 [0,091 - 1,1] 0,28  [0,10 - 0,98]

7DEHO�����(IIHNWHQ�DI�KRIWHEHVN\WWHUH��QnU�PRGWDJHUH�EOHY�VDPPHQOLJQHW�PHG�GHP��GHU�LNNH�PRGWRJ�KRIWH�
EHVN\WWHUH��)RU�KYHU�XQGHUJUXSSH�EOHY�HQ�nUOLJ�LQFLGHQV�EHUHJQHW�Sn�EDJJUXQG�DI�DQWDO�EUXG�RJ�VDPOHW
REVHUYDWLRQVWLG�IRU�PRGWDJHUH�RJ�IRU�GHP��GHU�LNNH�PRGWRJ��)RUKROGHW�PHOOHP�GLVVH�LQFLGHQVHU�DQI¡UHV
VRP�LNNH�MXVWHUHW�LQFLGHQVUDWLR�PHG�WLOK¡UHQGH�VLNNHUKHGVLQWHUYDO��(IWHU�MXVWHULQJ�IRU�FRQIRXQGLQJ�EOHY
MXVWHUHW�LQFLGHQVUDWLR�EHUHJQHW�L�HQ�&R[�DQDO\VH��%HVNULYHOVH�DI�GH�HQNHOWH�YDULDEOH�ILQGHV�L�ELODJHW�Sn�VLGH
��

%UXJW�KRIWHEHVN\WWHU
En vurdering af hoftebeskytteres effekt - korrigeret for compliance - krævede en

omregning af observationstiden. I den efterfølgende analyse blev observations-

tiden beregnet fra inklusion i undersøgelsen til tidspunktet for den af de

følgende tre begivenheder, der indtraf først: død, hoftebrud eller stop med

anvendelse af hoftebeskyttere, hvis disse var blevet udleveret. Observations-

tiden blev dog sat til maksimalt 18 måneder.

Med denne beregning blev den samlede observationstid 1.719 personår, hvor

der blev observeret 70 hoftebrud. Blandt patienter, der var registreret som

brugere af hoftebeskyttere, var antallet af hoftebrud 19 på 484 personår, svar-

ende til en årlig incidens på 3,9% [2,5 – 6,2], mens patienter uden hofte-



��

$QGHO�XGHQ�KRIWHEUXG

���
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�

� � � � �� �� ��2EVHUYDWLRQVWLG��PnQHGHU

 * * # 0 ( , 1 " # ,

2 , 1 " # , / & $ % & ' # ( # ) * + ' ' # , #

beskyttere fik 51 hoftebrud på 1.235 personår, svarende til en incidens på 4,1%

[3,1 – 5,4]. Ratio mellem disse incidenser var 0,95 [0,56 – 1,6]. Figur 18 viser,

at risikoen for hoftebrud havde samme tidsmæssige forløb i begge grupper.

Risiko for type 2 fejl blev beregnet til 27%.

I en Cox-analyse blev denne incidensratio korrigeret for mulige confounders,

dvs. variable, som var relateret til primær accept og brug af hoftebeskyttere:

Køn, indlagt med hoftebrud, faldtendens, frygt for at falde, tidligere

hoftebrud og hjælp til at komme udendørs� Efter denne korrektion blev

incidensratio mellem brugere og ikkebrugere af hoftebeskyttere beregnet til 0,88

[0,50 – 1,5]. I Tabel 13 er resultaterne for en række undergrupper angivet, idet

incidensratio først blev beregnet på baggrund af antal hoftebrud og samlet

observationstid og herefter beregnet i en Cox-analyse med justering for

confounding. Der var tendens til effekt af hoftebeskytterne i flere undergrupper,

men antallet af brud i de enkelte grupper var begrænset, hvilket medførte brede

sikkerhedsgrænser for den beregnede incidensratio. Kun i gruppen, der havde

angivet problemer med afstandssynet, var incidensratio signifikant under 1.

)LJXU�����.DSODQ�0HLHU�SORW��KYRU
ULVLNRHQ�IRU�KRIWHEUXG�KRV�EUXJHUH
DI�KRIWHEHVN\WWHUH�VDPPHQOLJQHV
PHG�ULVLNRHQ�KRV�LNNHEUXJHUH�
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,QFLGHQV ,QFLGHQVUDWLR
%UXJHUH

KRIWHEUXG�SHUVRQnU
,NNH�EUXJHUH

KRIWHEUXG�SHUVRQnU
,NNH�MXVWHUHW -XVWHUHW

&R[�DQDO\VH
Alle 19/484 = 3,9% 51/1235= 4,1% 0,95 [0,56 – 1,6] 0,88 [0,50 – 1,5]

Mænd 2/87 = 2,3% 9/218 = 4,1% 0,56 [0,12 – 2,6] 0,33 [0,041 – 2,7]

Demente 6/120 = 5,0% 21/324 = 6,5% 0,77 [0,31 – 1,9] 0,42 [0,12 – 1,4]

Indlagt med fald 15/341 = 4,4% 45/802 = 5,6% 0,78 [0,44 – 1,4] 0,71 [0,37 – 1,4]

Indlagt med
hoftebrud

5/149 = 3,3% 17/362 = 4,7% 0,71 [0,26 – 1,9] 0,67 [0,19 – 2,4]

Har faldtendens 4/52 = 7,7% 5/76 = 6,6% 1,2 [0,32 – 4,4] 0,48 [0,092 – 2,5]

Angiver svimmelhed 10/258 = 3,9% 22/492 = 4,5% 0,87 [0,41 – 1,8] 0,89 [0,40 – 2,0]

Behøver hjælp til at
komme udendørs

5/117 = 4,3% 12/260 = 4,6% 0,92 [0,32 – 2,6] 0,82 [0,28 – 2,3]

Problemer med
afstandssyn

3/170 = 1,8% 23/370 = 6,2% 0,28[0,085 – 0,94] 0,25[0,075 – 0,85]

Nedsat synsevne 2/121 = 1,6% 14/244 = 5,7% 0,29[0,065 - 1,26] 0,25[0,055 – 1,11]

7DEHO�����(IIHNWHQ�DI�KRIWHEHVN\WWHUH��QnU�EUXJHUH�EOHY�VDPPHQOLJQHW�PHG�LNNHEUXJHUH��)RU�KYHU
XQGHUJUXSSH�EOHY�HQ�nUOLJ�LQFLGHQV�EHUHJQHW�Sn�EDJJUXQG�DI�DQWDO�EUXG�RJ�VDPOHW�REVHUYDWLRQVWLG�IRU
EUXJHUH�RJ�LNNHEUXJHUH��)RUKROGHW�PHOOHP�GLVVH�LQFLGHQVHU�DQI¡UHV�VRP�LNNH�MXVWHUHW�LQFLGHQVUDWLR�PHG
WLOK¡UHQGH�VLNNHUKHGVLQWHUYDO��(IWHU�MXVWHULQJ�IRU�FRQIRXQGLQJ�EOHY�MXVWHUHW�LQFLGHQVUDWLR�EHUHJQHW�L�HQ�&R[�
DQDO\VH��%HVNULYHOVH�DI�GH�HQNHOWH�YDULDEOH�ILQGHV�L�ELODJHW�Sn�VLGH����

)DOG�PHG�KRIWHEHVN\WWHU
På spørgeskemaet, som blev udsendt cirka hver tredje måned, kunne brugerne

angive, om der havde været fald med slag mod hoftebeskytteren. Angivelserne

af disse fald fremgår af Tabel 14.

.RQWURO�QU�
*HQQHPVQLWOLJ�WLG��PnQHG

�
����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

Skema besvaret / udsendt
Svar %

423/478
88%

292/327
89%

196/214
91%

93/90
93%

44/47
94%

21/21
100%

2/2
100%

Fald, hvor der har været slag
mod hoftebeskytteren
% af svar

40
9,5%

35
12%

31
16%

8
8,9%

6
14%

4
19%

0
0%

7DEHO�����2YHUVLJW�RYHU�EHVYDUHOVHU�PHG�DQJLYHOVH�DI�PLQGVW�pW�IDOG��KYRU�GHU�KDYGH�Y UHW�VODJ�PRG
KRIWHEHVN\WWHUHQ��'HW�JHQQHPVQLWOLJH�WLGVSXQNW�IRU�XGVHQGHOVH�DI�VNHPDHUQH�HU�DQJLYHW�VRP�DQWDO
PnQHGHU�HIWHU�LQNOXVLRQ�
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Der var i alt 124 angivelser af mindst et fald med slag mod hoftebeskytteren (79

forskellige personer). Dette var fordelt på 110 angivelser af at være faldet

enkelte gange (75 forskellige personer) og 14 angivelser af at være faldet flere

gange (12 forskellige personer). Hvis der tages hensyn til at enkelte patienter

formentlig har rapporteret samme fald mere end en gang, skønnes der mindst

at have været en samlet forekomst af 143 beskyttede fald (75 personer med 1,5

fald og 12 personer med 2,5 fald = 143).

Der blev indlagt i alt 19 brugere med hoftebrud, og 17 af disse anvendte ikke

hoftebeskyttere ved faldet. To patienter var iført hoftebeskyttere, da de pådrog

sig hoftebrud. Den ene var en kvindelig dement plejehjemsbeboer, der blev

fundet liggende nær en trappe, og det var ikke muligt at klarlægge faldepisoden.

Den anden var en hjemmeboende kvinde, der faldt bagover under oprydning på

en høj hylde. Hun satte sig lige på bagdelen og pådrog sig derved hoftebrud.

7U\JKHG�RJ�KRIWHEHVN\WWHUH
Efter projektets start blev der indført tre ekstra spørgsmål, som skulle beskrive

hoftebeskytternes betydning for trygheden ved at færdes hjemme og udendørs.

Disse spørgsmål fandtes på 835 af de udsendte skemaer og på 755 af de

besvarede (svarprocent 90%). Patienterne blev spurgt, om de følte sig mere

eller mindre trygge ved at færdes indendørs eller udendørs, fordi de havde fået

hoftebeskyttere. Desuden skulle de angive, om hoftebeskytterne var årsag til at

de kom mere eller mindre udendørs (se spørgeskemaet side 81). Ved den

første kontrol angav omkring hver tredje, at de følte sig mere trygge ved færden

indendørs og udendørs, fordi de havde fået hoftebeskyttere, mens godt hver

sjette angav, at de oftere kom udendørs. Svarene på spørgsmålene fremgår af

Tabel 15.
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.RQWURO�QU�
*HQQHPVQLWOLJ�WLG��PnQHG

�
����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

�
�����Pn

Skema besvaret / udsendt
Svar %

227/255
89%

202/227
89%

169/186
91%

90/97
93%

44/47
94%

21/21
100%

2/2
100%

69 74 73 40 26 14 1Føler sig mere tryg indendørs
% af svar 30% 37% 43% 44% 59% 67% 50%

75 87 89 51 34 15 1Føler sig mere tryg udendørs
% af svar 33% 43% 53% 57% 77% 71% 50%

33 29 29 19 13 6 0Kommer oftere udendørs
% af svar 15% 14% 17% 21% 30% 29% 0%

7DEHO�����2YHUVLJW�RYHU�EHVYDUHOVHU�Sn�VS¡UJVPnO�UHODWHUHW�WLO�¡JHW�WU\JKHG�L�IRUELQGHOVH�PHG�EUXJ�DI
KRIWHEHVN\WWHUH��'HW�JHQQHPVQLWOLJH�WLGVSXQNW�IRU�XGVHQGHOVH�DI�VNHPDHUQH�HU�DQJLYHW�VRP�DQWDO�PnQHGHU
HIWHU�LQNOXVLRQ
På spørgeskemaet var, som anført, afsat plads til at svare negativt på de

samme spørgsmål: var hoftebeskytterne årsag til mindre tryghed eller årsag til

at komme mindre udendørs? Dette skulle give et indtryk af i hvor høj grad

spørgsmålet kunne misforstås. Tre besvarelser angav mindre tryghed, og ti

besvarelser angav, at hoftebeskytterne var årsag til at komme sjældnere

udendørs. En del patienter havde ikke besvaret spørgsmålet, hvilket i denne

analyse blev opfattet som ”uændret”.
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',6.866,21
Beskrivelse af patienterne

Patienternes indgang i undersøgelsen var alene betinget af et alderskriterium,

og materialet er derfor et repræsentativt udsnit af de ældste patienter (over 74

år) på en ortopædkirurgisk afdeling. Patienterne var præget af en høj forekomst

af faldulykker, og omkring hver tredje var indlagt med hoftebrud. Over-

repræsentationen af kvinder var større end forventet ud fra baggrunds-

befolkningen. I materialet var 81% kvinder, mens andelen af kvinder i

befolkningsgruppen med tilsvarende alder er 67%.137 Overrepræsentationen

tiltog med stigende alder og er i overensstemmelse med fundet af kvinders

øgede risiko for fald, der fører til indlæggelse (se side 29, Risikofaktorer for

fald).

Patientgruppen havde høj forekomst af Medicinsk sygdom og demens. Demens

har i flere undersøgelser haft stor betydning for risikoen for hoftebrud og for

efterforløbet, hvor demente patienter har vist højere komplikationsrate, større

risiko for institutionalisering og højere mortalitet.31,35,46,47,76,141-154 Kliniske

interventionsundersøgelser vedrørende hoftebrud foretages ofte med

eksklusion af demente personer,44,89,155,156 og vurderingen af demens kan hvile

på et usikkert grundlag eller blot bestå af en eksklusion af patienter fra

plejehjem.31,34,46,144,146,149-151,157-161 Eksklusionen af demente personer kan være

gennemført af hensyn til etiske overvejelser eller for at sikre en høj compliance,

men det indebærer en risiko for, at den testede intervention mod hoftebrud ikke

har den forventede betydning ved senere applicering på en bredere og måske

mere relevant population. I dette projekt blev demente også inkluderet, og

randomisering på individniveau blev erstattet med allokering efter

indlæggelsessted.

Demens blev indirekte vurderet ud fra en simpel test, som blev sammensat af 9

spørgsmål, der normalt indgår i samtalen ved en journaloptagelse. Testen blev
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sammenlignet med den ældre, kendte Folsteins test, der viste sig svær at

håndtere i dette materiale på grund af patienternes dårlige tilstand.131

Vurderingen af demens foregik ved inklusion i undersøgelsen, hvilket var så tæt

på indlæggelsestidspunktet som muligt. Det er sandsynligt, at nogle patienter,

der blev vurderet som demente, i virkeligheden var præget af forvirring eller

konfusion som følge af det akutte traume. Dette vil give tendens til at

overvurdere forekomsten af demens, men som risikofaktor har akut konfusion

vist sig at have samme betydning for mortaliteten efter hoftebrud som

demens.34,145,147,150

De fleste patienter, der var indlagt med fald, havde pådraget sig et brud. En

gruppe, som svarede til 14% af alle patienterne, var dog indlagt efter et fald

men uden brud. Gruppen bestod af hjemmeboende patienter med høj

forekomst af svimmelhed, faldtendens og synsproblemer. Denne type patienter

har muligvis en høj risiko for at tabe evnen til at klare sig i eget hjem og måske

høj risiko for senere fald og skader. Gruppen er ikke tidligere beskrevet i

litteraturen, og det er uvist om den i efterforløbet svarer til patienter indlagt med

fald i medicinsk eller geriatrisk regi.

I dette materiale var 4 af 547 hoftebrud med sikkerhed opstået uden et

forudgående fald. Enkelte yderligere spontane brud kan dog være opstået hos

den fjerdel af patienterne, der ikke kunne gøre rede for årsagen til deres fald.

Det er dog fortsat rimeligt at acceptere fald som den direkte årsag til over 90%

af alle hoftebrud hos ældre.56

Fald
Godt to tredjedele af patienterne var indlagt efter et fald, og risiko for fald var

højest hos kvinder og hos patienter med høj alder, demens, tendens til fald

samt svimmelhed. Nedsat risiko fandtes hos patienter med behov for hjælp til at

komme omkring i eget hjem samt hos patienter, der havde haft hoftebrud

indenfor de sidste fem år. Disse risikofaktorer relaterer kun til den undersøgte

population af ældre ortopædkirurgiske patienter, og de kan ikke umiddelbart

generaliseres til andre populationer. Betydningen af svimmelhed og faldtendens
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kan være overvurderet, da patienter indlagt med fald kunne have større

tilbøjelighed til at svare bekræftende på disse spørgsmål. Betydningen af alder

kan derimod være undervurderet, da indgangen i undersøgelsen var bestemt af

en nedre aldersgrænse på 75 år. Patienter med behov for hjælp til at komme

rundt i eget hjem er formentlig kun kort tid på benene sammenlignet med andre

og har derfor nedsat risiko for fald. I en prospektiv undersøgelse blandt 1.414

kvinder fandt Porter et al.162 ligeledes, at risiko for hoftebrud var størst i gruppen

med bedst mobilitet. Hvis der blev korrigeret for aktivitetsniveau, kunne man

forvente øget risiko for fald i denne gruppe. Betydningen af et tidligere hoftebrud

kan være et resultat af den høje dødelighed, der er associeret med hoftebrud. I

retrospektive undersøgelser korrigeres ikke for den øgede dødelighed, som kan

relateres til en risikofaktor. De patienter, der ved inklusion i denne

undersøgelsen tidligere havde haft et hoftebrud, havde også overlevet dette og

kunne derfor - alt andet lige - forventes at have et godt helbred og måske have

mindre risiko for fald.

De fleste fald skete formiddag og eftermiddag, hvor patienterne også må

formodes at være mest aktive, og det hyppigste sted at falde var i eget hjem.

Kun 10% faldt om natten og da oftest i forbindelse med toiletbesøg. Hver fjerde

patient kunne ikke angive en årsag til deres fald, knapt halvdelen var snublet,

mens hver femte angav ildebefindende. Blandt beboere på plejehjem fandt

Clorinda at al.,160 at 21% af 296 fald, der medførte brud, skete om natten.

Faldprofylakse, der retter sig mod risikofaktorer i omgivelserne – f.eks.

tilretninger i hjemmet, vil kun kunne forventes at have betydning for den halvdel

af de indlæggelseskrævende fald, der skyldes snublen.

Fald, der førte til hoftebrud, adskilte sig ikke fra de øvrige fald vedrørende

tidspunkt, sted for og årsag til faldet, og underlagets hårdhed var også uden

betydning. I andre undersøgelser er hoftebrud hyppigere forekommet ved fald

på hårdt underlag63, hvilket måske kun er en relevant risikofaktor for patienter

under 75 år.54
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Ikke alle var i stand til at give en beskrivelse af det fald, der havde ført til

indlæggelsen. I nogle tilfælde var der diskrepans mellem de oplysninger,

patienten gav, og det, der i virkeligheden kunne være sket. Hvis denne

diskrepans umiddelbart var synlig, blev oplysningerne kodet som ´KXVNHU�LNNH´�
I tvivlstilfælde blev oplysningerne registreret - og taget for gode varer. Tanken

var, at patienten formentlig beskrev et fald, der var oplevet tidligere, hvilket

kunne give lige så nyttige oplysninger. Det kan ikke undersøges om denne

forudsætning holder. Hvis den ikke gør det, medfører det en udtynding af de

estimater, som er beregnet for variable af betydning for brudrisiko.

Næsten halvdelen af patienterne angav, at de var bange for at falde, og der var

ikke den store forskel mellem patienter indlagt med eller uden fald. Risikoen for

fald havde konsekvens hos næsten hver tredje, som indimellem blev indendørs.

Hos patienter, som angav lidt eller megen frygt for fald, var konsekvensen, at

hhv. 39% og 61% indimellem forblev indendørs på grund af risiko for fald.

Denne frygt for fald kan i sig selv være en risikofaktor for nedsat aktivitetsniveau

og livskvalitet og kan have store sociale konsekvenser for den enkelte.81

Dette materiale indeholder ikke en egentlig faldregistrering baseret på hele

kohorten. Kontrolskemaerne til brugerne af hoftebeskyttere indeholdt dog

oplysninger om fald i observationsperioden, og ved den første kontrol (efter 3,8

måneder) havde 24% oplevet mindst ét nyt fald, hvilket er en høj forekomst

sammenlignet med andre undersøgelser blandt hjemmeboende.57,61,72,163 Risiko

for fald var i dette studium korreleret til problemer med afstandssyn og

tilstedeværelse af medicinsk sygdom. Patienterne havde ved inklusion i

undersøgelsen accepteret at modtage hoftebeskyttere, og denne accept var

positivt relateret til køn (mænd), hoftebrud ved indlæggelsen, faldtendens samt

frygt for fald. Disse variable kunne derfor ikke med sikkerhed testes som

risikofaktorer for senere fald. Nedsat syn er i flere undersøgelser forbundet med

øget risiko for fald og eventuelt hoftebrud hos ældre,54,164,165 og i en del tilfælde

kan der være tale om ubehandlede reversible årsager.156
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Hoftebrud

I case-kontrol analysen var køn, alder, demens, medicinsk sygdom,

svimmelhed�og�tobak risikofaktorer for hoftebrud. Tobak havde uændret

betydning, selvom der blev korrigeret for BMI. Dette svarer til resultaterne i en

italiensk undersøgelse166, hvor BMI og tobak var uafhængige risikofaktorer for

fald, men står i modsætning til en amerikansk undersøgelse,73 hvor

associationen mellem tobak og hoftebrud blev forklaret ud fra bl.a. lavere vægt

hos rygerne. Plejehjem var en risikofaktor for hoftebrud med en odds ratio på

4,0 [2,8 – 5,8], men efter justering for de øvrige faktorer havde denne variabel

ingen betydning. I en australsk undersøgelse var OR for hoftebrud hos

plejehjemsbeboere 2,4 [1,4 – 4,3], men efter justering for confounders blev OR

reduceret til 0,6 [0,2 – 1,6].146 Plejehjem er således ikke en selvstændig

risikofaktor for hoftebrud, når der tages hensyn til andre forhold, der beskriver

patienterne.

Der var kun betydning af Demens hos de yngre, og alder havde kun betydning

for personer uden demens. Tidligere hoftebrud havde ingen betydning i den

multivariate analyse, og uden justering var der tendens til lavere risiko for

hoftebrud hos patienter med et tidligere hoftebrud. Som anført tidligere kan

dette måske forklares ved den manglende korrektion for mortalitet relateret til

enkelte variable i retrospektive analyser som denne: kun patienter med godt

helbred lever længe nok til at være i risiko for et nyt hoftebrud. I flere studier er

hoftebrud og andre osteoporoserelaterede brud angivet som risikofaktorer for et

nyt hoftebrud.73,167-169 Dette blev ikke genfundet i denne undersøgelse, hvor

forekomsten af tidligere hofte- eller håndledsbrud hos patienter indlagt med

hoftebrud var hhv. 9% og 6%. Forebyggelse af hoftebrud, der alene rettes mod

patienter, som henvender sig med hofte- eller håndledsbrud, vil således kun

have betydning for en lille del af de patienter, der senere vil pådrage sig

hoftebrud. Det er derfor væsentligt at vurdere andre risikofaktorer for senere

hoftebrud.
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I kohorte-analysen var den årlige incidens af nye hoftebrud 3,6%. På baggrund

af en forekomst af 30 nye hoftebrud var følgende variable udslagsgivende som

risikofaktorer:�demens, indlagt efter fald�og�tobak� Der blev ikke fundet

signifikant betydning af køn�og alder for hoftebrud, men specielt betydningen af

køn var usikkert bestemt på grund af den skæve kønssammensætning.

Case-kontrol-analysen og kohorte-analysen kom ikke til samme sæt af

risikofaktorer, og kun demens�og tobak�gik igen i begge undersøgelser. Dette

kan skyldes den relativt lille kohorte, idet kun kontrolpatienterne kunne indgå,

hvis effekten af hoftebeskyttere ikke skulle give anledning til bias. Der er grund

til at tro, at flere variable var forblevet i den multivariate analyse, hvis kohorte-

analysen havde været foretaget på et større materiale. Det blev vist, at demens

kun havde betydning for patienter under 90 år, og muligvis kunne tilsvarende

aldersafhængighed være relevant for flere variable end fundet i denne

undersøgelse. Knapt hvert fjerde hoftebrud forekommer hos patienter under 75

år, og andre risikofaktorer kan have større relevans for disse brud. Et eksempel

på dette gives af Cooper et al.,64 der fandt, at osteoporose kun var en

risikofaktor for hoftebrud hos personer under 75 år, mens andre faktorer var

relevante for ældre. Det samme forhold er beskrevet i flere undersøgelser,159,170

men ofte er BMD dog fortsat angivet som risikofaktor for hoftebrud hos personer

ældre end 75 år.65,171 Det kunne være relevant i fremtidige undersøgelser over

risikofaktorer for hoftebrud at skelne mellem risikofaktorer hos ældre og hos

yngre.

Mortalitet

Dødeligheden blandt de indlagte ortopædkirurgiske patienter var 22% per år og

dobbelt så stor som baggrundsbefolkningens. Patienter indlagt med hoftebrud

havde en højere mortalitetsrate: 31% per år, hvilket var 2,6 gange mere end

baggrundsbefolkningen efter korrektion for alder og køn. Overdødeligheden var

dog ikke relateret til hoftebruddet, idet variablen indlagt med hoftebrud i den

multivariate analyse blev ”udkonkurreret” af andre variable relateret til

patientens status inden bruddet. En af de betydende variable var plejehjem,
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hvilket åbenbart gav en ekstra information om patienten, selvom der blev

korrigeret for demens og medicinsk sygdom. En del af forklaringen kan ligge i

den begrænsede information i variablen medicinsk sygdom. Som anført under

metodeafsnittet (side 15) manglede oplysning om f.eks. alvorlig hjertesygdom i

denne variabel, og inklusion af sådanne oplysninger kunne formentlig reducere

betydningen af plejehjem som risikofaktor for død. Den høje mortalitet efter

hoftebrud er kendt, og en række risikofaktorer er beskrevet, idet specielt alder32,

demens35,141,142,149,153, medicinsk sygdom,31,34,150,158,172-174 social funktion175,176

og mobilitet143 har været relateret til mortalitet efter hoftebrud. Hoftebruddets

selvstændige betydning har været diskuteret, og Parker et al.39 fulgte en serie

på 709 patienter med hoftebrud og gennemgik årsagerne til de 257 dødsfald,

som opstod i løbet af det første år. Parker et al. angav, at 63 dødsfald var

relateret direkte til hoftebruddet, 109 var indirekte relateret til bruddet, mens 85

dødsfald havde andre årsager. På denne baggrund konkluderede forfatterne, at

den ”sande” mortalitet efter hoftebrud var 15% det første år. Andre

undersøgelser har ligeledes angivet hoftebrud som en selvstændig risikofaktor

for høj mortalitet,29,177-180 mens et nyere prospektivt studie angiver, at

mortaliteten kan forklares alene ud fra patienternes medicinske tilstand og

mentale funktion før bruddet.181 Dette forhold, som bekræfter resultaterne fra

denne undersøgelse, betyder, at forebyggelse af hoftebrud i højere grad har

positiv indflydelse på morbiditeten end på mortaliteten, og dermed bevirker en

konvertering af leveår med høj morbiditet til leveår med lav morbiditet.

Compliance

Den primære accept af hoftebeskyttere var i hele interventionsgruppen 57%,

men hos mænd og hos patienter indlagt med hoftebrud samt hos patienter med

faldtendens eller frygt for fald var accepten højere (65%). Den primære accept

var konstant gennem hele inklusionsperioden.133,182-184 Den lavere accept hos

kvinder kunne hænge sammen med øget forfængelighed. Der var dog ikke

tendens til, at kvinder oftere end mænd stoppede med at bruge

hoftebeskytterne. En anden forklaring kunne være den, at mænd i højere grad
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end kvinder fortsat havde en ægtefælle, og at ægtefællen var medvirkende til

den højere accept.

På baggrund af spørgeskemaer blev den fortsatte brug vurderet. Spontant var

responsraten på spørgeskemaerne cirka 60%, hvilket er noget mindre, end man

normalt ville kunne acceptere.185 Ved telefonkontakt blev den samlede

responsrate hævet til 90%, hvilket var tilfredsstillende.

Man kunne forvente, at frafaldet af brugere ville være størst op til den første

kontrol for herefter at foregå med nogenlunde konstant rate. Forløbet

understøttede denne teori. Efter 6 og 12 måneder var hhv. 77% og 58% fortsat

registrerede som brugere; og halvdelen var stadig brugere efter 16 måneder.

Samtidig med, at antallet af brugere faldt, steg den andel af brugerne, som

anvendte hoftebeskytterne regelmæssigt, fra 45% til 91%. Tendensen til at

stoppe var øget hos personer, der havde været indlagt efter et fald, samt hos

patienter, der behøvede hjælp til at komme udendørs. Det sidste forhold kan

hænge sammen med, at mange patienter angav primært at anvende

hoftebeskytterne udendørs. Hvis muligheden for at komme udendørs var

nedsat, kunne motivationen til at anvende hoftebeskyttere være reduceret

tilsvarende. Patienter, der havde været indlagt med hoftebrud eller angav frygt

for at falde, havde nedsat tendens til at stoppe; og disse to variable havde

således samme virkning på både accept og fortsat brug af hoftebeskyttere.

Årsagerne til at stoppe var uafklarede hos en tredjedel af patienterne, mens en

tredjedel var generet af hoftebeskytterne eller havde praktiske problemer.

Årsagerne var ikke altid entydigt formulerede, og ofte var flere grunde angivet.

Enkelte patienter har formentlig været for høflige til at angive, at de bare ikke

ønskede at fortsætte, og de har i stedet angivet en række mere eller mindre

rimelige grunde. Dette kunne specielt være relevant blandt de 18%, der havde

angivet ændret mobilitet. Patienterne var ligeligt fordelt mellem at angive

forbedret eller forringet mobilitet. Det synes at være en hyppig antagelse, at

personer i kørestol ikke har risiko for hoftebrud, men i denne undersøgelse blev

12 patienter indlagt med fald fra kørestol, og 5 af disse havde pådraget sig et
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hoftebrud. I en plejehjemsundersøgelse skete 6% af 130 hoftebrud i forbindelse

flytning til eller fra kørestol.160

Der blev næsten ikke angivet egentlige bivirkninger. Der blev dog angivet en del

praktiske problemer og besvær – også af personer, der fortsatte som brugere –

ligesom patienterne kom med enkelte forslag til forbedringer. De hyppigste

gener var relateret til varmefornemmelse og til tryk og fylde af de stive plader.

Accept og compliance fra andre undersøgelser er angivet i Tabel 16.
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Population Accept Compliance Kommentar

Wortberg, 1988104 Plejehjem
n=28

90%, 10 måneder Bløde beskyttere af silikone.
Klæbes til huden.

Lauritzen, 199360 Plejehjem
n = 665

25% , 11 måneder Hårde, stødfordelende
hoftebeskyttere placeret i
underbenklæderne.

Cameron, 1994186 Ældre ( >= 75 år) kvinder
på hospital
n = 25

25% Hoftebeskyttere blev vist, men
ikke udleveret.

Myers, 1995187 Patienter med hoftebrud
(>= 50 år), uden demens
n = 108

70% Hoftebeskyttere blev ikke vist
men blot beskrevet.

Ross, 1996188,189 Ældre med risikofaktorer
for hoftebrud
n = 129

78%, 2-6 måneder

Villar, 1996129 Plejehjem, uden demens
n = 329 (accept)
n = 121 (compliance)

53% 36%, 3 måneder Hårde, stødfordelende
hoftebeskyttere placeret i
underbenklæderne.

Zimmer, 1997128 Ældre (>= 65 år)
hjemmeboende
n = 1.314

36,2% Hoftebeskyttere blev ikke vist
men blot beskrevet.

Ekman, 199759 Plejehjem
n = 744

44%, 11 måneder Hårde, stødfordelende
hoftebeskyttere placeret i
underbenklæderne.

Parkkari, 1997130 Plejehjem
n = 19 mobile personer

63% 91%, 11 måneder Ydre hård skal med polstret
inderside. Placeret i
underbenklæderne.

7DEHO�����3ULP U�DFFHSW�RJ�FRPSOLDQFH�DQJLYHW�L�WLGOLJHUH�XQGHUV¡JHOVHU�
Den primære accept og compliance afhænger af den undersøgte population.

De fleste undersøgelser vedrører plejehjemsbeboere, men to af

undersøgelserne beskriver den primære accept hos hjemmeboende. I

Camerons186 undersøgelse, hvor hoftebeskytterne blev vist - men ikke

udleveret, var accepten 25%. Forfatterne konkluderede, at accepten af

hoftebeskyttere var relateret til fornemmelsen af at have høj risiko for hoftebrud,

men at der blandt deltagerne ofte var manglende kendskab til hyppigheden og

årsagerne til hoftebrud. I Zimmers128 undersøgelse, hvor hoftebeskytterne blev

beskrevet – men ikke vist til forsøgspersonerne, var den primære accept

afhængig af sociale og helbredsmæssige faktorer. Således var accepten f.eks.
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over 50% hos personer, der tidligere havde oplevet en faldulykke. Årsagerne til

nedsat compliance var i Ekmans59 undersøgelse primært hudirritation og fast

sengeleje, mens Villar et al.129 angav gener fra de hårde plader samt besvær

ved toiletbesøg. I Parkkaris130
 undersøgelse angav brugerne og deres plejere,

at bukserne var besværlige at håndtere ved toiletbesøg, mens pladernes

udseende og komfort ikke gav anledning til klager. Pladerne skulle fjernes fra

bukserne i forbindelse med vask, hvilket ikke gav problemer, mens dette netop

fremhæves som en mulig årsag til nedsat compliance af Lauritzen et al. 60

Effekt på hoftebrud

,QWHQWLRQ�WR�WUHDW�analysen blev udført ved sammenligning af kontrolgruppen

og interventionsgruppen (både patienter, der havde accepteret hoftebeskytter

og patienter, der havde afslået). Herved var det muligt at vurdere effekten af at

tilbyde hoftebeskyttere systematisk til ældre ortopædkirurgiske patienter. Der

blev ikke fundet forskel mellem risiko for hoftebrud i de to grupper, og der var

således ingen overordnet effekt af dette tilbud. Tilsvarende analyser blev

foretaget for udvalgte undergrupper, som havde klinisk relevans. På LQWHQWLRQ�WR
WUHDW�EDVLV blev der fundet tendens til effekt af hoftebeskytterne hos mænd (IR

0,61 [0,20 – 1,8]), hos patienter med behov for hjælp til at komme udendørs (IR

0,66 [0,27 – 1,6]) og hos patienter, der angav problemer med afstandssynet (IR

0,56 [0,27 – 1,2]). Forekomsten af hoftebrud var generelt 13% højere i

interventionsgruppen end i kontrolgruppen, og en del af hoftebeskytternes effekt

kan være skjult af denne risikodifference. I beregningerne er der ikke korrigeret

for denne forskel.

Tilsvarende beregninger blev foretaget på WUHDWPHQW�UHFHLYHG�EDVLV��Patienter,

der havde modtaget hoftebeskyttere, blev sammenlignet med patienter fra

kontrolgruppen samt patienter, der ikke havde ønsket at modtage

hoftebeskyttere. For at undgå confounding blev der korrigeret for de variable,

der havde vist sig af betydning for accept af hoftebeskyttere. Trods korrektionen

gav sammenlægningen dog mulighed for bias, idet ukendte faktorer relateret til

accept af hoftebeskyttere også kunne være relateret til risiko for et nyt
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hoftebrud. Betydningen af denne fejlkilde kunne være en udtynding af den

effekt, der blev observeret af hoftebeskytterne. Når modtagere af

hoftebeskyttere blev sammenlignet med patienter, der ikke havde modtaget

hoftebeskyttere, fandtes ingen overordnet effekt af hoftebeskyttere. Ved samme

analyse i undergrupperne fandtes statistisk signifikant effekt af hoftebeskyttere

hos patienter, der angav problemer med afstandssynet (IR 0,35 [0,13 – 0,91]),

og hos patienter, der ved synstest havde nedsat synsevne (IR 0,28 [0,10 –

0,98]). Der var endvidere tendens til effekt i de fleste af undergrupperne, men

de beregnede effekter var ikke statistisk signifikante.

7UHDWPHQW�UHFHLYHG�analysen�blev også udført efter korrektion for brugen af

hoftebeskyttere. I denne analyse var observationstiden afhængig af, hvor længe

den enkelte var registreret som bruger. Overordnet fandtes en reduktion i

risikoen for hoftebrud til en incidensratio på 0,88 [0,50 – 1,5], men denne

reduktion var ikke statistisk signifikant. I undergrupperne fandtes ligeledes

effekt, men sikkerhedsintervallerne var brede og statistisk signifikant effekt blev

kun fundet i gruppen af patienter, der havde angivet problemer med

afstandssynet, IR 0,25 [0,075 – 0,85].

De brede sikkerhedsintervaller i WUHDWPHQW�UHFHLYHG�analyserne er et udtryk for

den reducerede datamængde, der følger af, at hverken accept eller

efterfølgende brugerrate var 100%. Den fundne reduktion af risikoen hos

patienter med nedsat syn kan være et tilfældigt fund (multiple

sammenligninger). Der kan dog bemærkes en konsistent tendens til effekt af

hoftebeskyttere i samtlige af de angivne undergrupper. I analyserne var der ikke

korrigeret for den faktiske brug af hoftebeskytterne, dvs. hvor hyppigt de blev

anvendt. Effekten af den faktiske anvendelse af hoftebeskytterne er derfor ikke

beregnet i de ovenfor anførte analyser. Den overordnede risiko for hoftebrud

var 13% højere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen, og den beregnede

effekt af hoftebeskyttere kan være tilsvarende undervurderet.

3RSXODWLRQ
DQWDO
REVHUYDWLRQVWLG

,QWHUYHQWLRQ
LQFLGHQV

.RQWURO
,QFLGHQV

(IIHNW
,QFLGHQVUDWLR

.RPPHQWDU
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Wortberg, 1988104 Plejehjem
n = 28
10 måneder

16 beskyttede fald uden brud kontra 7 ubeskyttede
fald med 4 hoftebrud

Ingen kontrolgruppe

Lauritzen, 199360 Plejehjem
n = 665
11 måneder

8 brud på
226 personår

31 brud på
383 personår

0,44 [0,20 – 0,95] Randomisering af
28 afdelinger

Ekman, 199759 Plejehjem
n = 744
11 måneder

4 brud på
277 personår

17 brud på
405 personår

0,34 [0,12 – 1,0] Allokering: en
interventions- og en
kontrolafdeling

Heikinheimo, 199788 Plejehjem,
n = 72 med
faldtendens
12 måneder

1 brud hos
36 personer
(? Personår)

5 brud hos 36
personer
(? Personår)

Kan ikke beregnes,
da data ikke tager
højde for
censurering

Randomisering af
72 patienter

7DEHO�����(IIHNW�DI�KRIWHEHVN\WWHUH�L�WLGOLJHUH�XQGHUV¡JHOVHU�
Tidligere undersøgelser over effekten af hoftebeskyttere er angivet i Tabel 17.

Kun to af disse undersøgelser tillader beregning af hoftebeskytternes effekt. Der

foreligger ikke tidligere undersøgelser hos personer i eget hjem.

På kontrolskemaerne blev der i denne undersøgelse i alt angivet cirka 143 fald

hos 79 personer, hvor der havde været slag mod hoftebeskytteren. Det var ikke

muligt at give tilsvarende skøn for det samlede antal af fald. I tidligere

undersøgelser er der angivet skøn over risikoen for hoftebrud, når faldet er på

siden. Ved fald på siden i tilsvarende populationer er der fundet en odds ratio

for hoftebrud på 21,7 [8,2 – 58]68, og i en plejehjemspopulation resulterede

hvert fjerde fald til siden i et hoftebrud.60 Hvis disse forudsætninger også holder

for de angivne 149 fald, skulle der have været observeret 37 hoftebrud.

Imidlertid blev der kun observeret to, hvor patienten var iført hoftebeskyttere, og

i ingen af disse tilfælde var der observeret slag mod hoftebeskytteren. Denne

forskel NDQ være udtryk for hoftebeskytternes effekt, men beregningen er

problematisk. Hvis der havde været 37 flere brud i denne gruppe, havde

incidensen været 12% per år ((37 + 19)/(484 personår)) dvs. tre gange

incidensen blandt kontrollerne, og dette er ikke realistisk. En medvirkende

forklaring til denne diskrepans kan være, at samme patient kan falde flere

gange på siden med hoftebeskytter - og undgå sit hoftebrud - for senere at falde

en enkelt gang uden beskytter, hvor hoftebruddet så opstår. Således kan man

argumentere for, at hoftebeskyttere er yderst effektive – men kun såfremt de
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anvendes.184,190,191 Effektiviteten er dog ikke 100%, og hoftebrud kan opstå

trods anvendelse af hoftebeskyttere, hvilket skete i to tilfælde i denne

undersøgelse. I det ene tilfælde faldt patienten bagover og landede på

bagdelen, i det andet tilfælde kunne faldet ikke beskrives. I litteraturen er

yderligere 2 hoftebrud beskrevet trods anvendelse af hoftebeskyttere. I ét

tilfælde faldt patienten bagover og landede mellem to stole, der førte

hoftebeskytterne væk fra trokanterregionen.88 I et andet tilfælde var

hoftebeskytterne medvirkende årsag til bruddet, idet patienten faldt, fordi

hoftebeskytterne var faldet ned omkring knæene.192

Effekt på frygt for fald

Som anført tidligere angav næsten halvdelen, at de var bange for fald, hvilket

hos mange medførte, at de indimellem undlod at komme udendørs. Ved den

første kontrol angav omkring hver tredje af alle de indlagte ortopædkirurgiske

patienter, der havde modtaget hoftebeskyttere, at de følte sig mere trygge ved

færden indendørs eller udendørs, og 15% kom oftere udendørs på grund af

hoftebeskytterne. Ved de senere kontroller blev patienter, der ikke ønskede at

anvende hoftebeskyttere efterhånden sorteret fra, og angivelserne om tryghed

og færden udendørs var derfor øget. Efter godt 14 måneder angav over

halvdelen således, at de følte sig mere trygge udendørs, og 17% angav, at de

oftere kom udendørs på grund af hoftebeskyttere. Dette bekræfter fundet fra

compliance-undersøgelsen, hvor netop frygt for fald og mulighed for at komme

udendørs havde betydning for den fortsatte brug af hoftebeskyttere.

Spørgsmålene om tryghed blev stillet så neutralt som muligt, og der var

mulighed for at svare negativt, hvilket ganske få personer gjorde. Alligevel er

spørgsmålene af en type, man næsten ikke kan svare negativt på. Samtidig er

der mulighed for at mange patienter spontant – og uden sammenhæng med

hoftebeskyttere – vil føle mindre frygt for fald nogen tid efter en indlæggelse,

hvor de netop var indlagt som følge af et fald. Betydningen af disse forhold kan

ikke kontrolleres i denne undersøgelse, men de vil medvirke til at overvurdere

effekten af hoftebeskyttere.
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.21./86,21
•  Indlæggelse af ældre patienter på de ortopædkirurgiske afdelinger var i høj

grad forårsaget af faldulykker, og hver tredje blev indlagt med hoftebrud.

Alderssammensætningen svarede ikke til baggrundsbefolkningen, idet der

var en øget repræsentation af kvinder. Forekomsten af demens (32%) og

alvorlige medicinske sygdomme (27%) var høj. En særlig undergruppe var

patienter indlagt efter et fald men uden brud (14%). Der var primært tale om

hjemmeboende, og muligvis har gruppen særlig stor risiko for at miste evnen

til at klare sig i egen bolig og endvidere stor risiko for senere fald og

hoftebrud.

•  De fleste fald skete i døgnets lyse timer (72%), og kun 10% faldt om natten.

Omtrent halvdelen var snublet, mens resten enten var faldet på grund af

ildebefindende eller ikke kunne gøre rede for faldet. Der var umiddelbart ikke

forskel på fald, som var årsag til hoftebrud eller medførte andre skader. I alt

45% angav frygt for at falde, og hos mange gav det anledning til nedsat

aktivitetsniveau. Fald efter udskrivelse forekom hos næsten hver fjerde

indenfor de første 4-5 måneder.

•  Risikofaktorer for hoftebrud var alder, demens, medicinsk sygdom,

svimmelhed, tobak og BMI. Risikofaktorer kan have forskellig betydning i

forskellige aldersklasser med tendens til, at høj alder reducerer betydningen

af andre risikofaktorer.

•  Mortaliteten var dobbelt så stor som forventet ud fra

baggrundsbefolkningens dødelighed. Dette gjaldt specielt visse

undergrupper – bl.a. patienter indlagt med hoftebrud. Hoftebrud var dog ikke

i sig selv medvirkende til den høje mortalitet. Dette var i stedet bestemt af

andre faktorer relateret til patientens dårlige helbredsmæssige tilstand før

bruddet.
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•  I alt ønskede 57% at modtage hoftebeskyttere. Mænd, patienter indlagt med

hoftebrud samt patienter med faldtendens eller frygt for at falde havde større

accept. Efterfølgende var 74% fortsat registreret som brugere efter første

kontrol (gennemsnit 3,8 måneder efter modtagelse af hoftebeskyttere), og

knapt halvdelen af brugerne anvendte hoftebeskytterne regelmæssigt. Efter

16 måneder var halvdelen fortsat brugere, og to tredjedele af brugerne

anvendte hoftebeskytterne regelmæssigt.

•  Hoftebeskyttere synes at beskytte effektivt mod hoftebrud, hvis de

anvendes. På baggrund af den beskrevne compliance kunne der dog ikke

påvises nogen effekt af hoftebeskyttere som intervention på LQWHQWLRQ�WR
WUHDW-basis i denne population af ældre, overvejende hjemmeboende,

personer. Afhængig af hvor stramt WUHDWPHQW�UHFHLYHG-begrebet tolkes, blev

der fundet WHQGHQV til en overordnet effekt. Den signifikante effekt, der blev

fundet hos patienter med nedsat afstandssyn, kan være et tilfældigt fund og

bør kontrolleres ved yderligere undersøgelser.

•  Anvendelse af hoftebeskyttere gav større tryghed ved færden inden- og

udendørs, hvilket formentlig har været den største motivation til at anvende

hoftebeskytterne. Hoftebeskytterne var endvidere årsag til, at 15% oftere

kom udendørs.

Hoftebeskyttere synes at beskytte effektivt mod hoftebrud, når de anvendes,

men resultaterne fra denne undersøgelse giver ikke anledning til at anbefale

hoftebeskyttere til alle ældre ortopædkirurgiske patienter med henblik på at

forebygge hoftebrud. Der synes at være effekt i flere højrisiko-grupper, men

undersøgelsen har ikke haft styrke til at give statistisk valide estimater for nytten

af hoftebeskyttere i disse undergrupper.

Mange ældre patienter er bange for at falde, hvilket kan have sociale

konsekvenser. Det vil være relevant at tilbyde hoftebeskyttere til disse patienter,

hvis der samtidig er tale om manifest faldtendens.
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5(680e
Dansk resumé

FORMÅLET: med phd-afhandlingen var: a) at beskrive indlæggelsesårsager og

helbredsstatus hos ældre ortopædkirurgiske patienter; b) at give en beskrivelse

af fald; c) at finde risikofaktorer for fald, hoftebrud og mortalitet; d) at undersøge

den primære accept og compliance af hoftebeskyttere og e) at vurdere effekten

af hoftebeskyttere på hoftebrud og på frygt for at falde. METODE: Data blev

indsamlet ved interviews og undersøgelse af 1.684 patienter indlagt på to

ortopædkirurgiske afdelinger, hvor 1.006 på den ene afdeling fik tilbudt

hoftebeskyttere af den stødfordelende type (Safehip®), mens 678 patienter på

den anden afdeling ikke fik. Patienterne blev herefter fulgt i 1 – 2,5 år med

registrering af nytilkomne hoftebrud i de to grupper. Brugere af hoftebeskytter

blev kontaktet ca. hver tredje måned for at vurdere compliance. RESULTATER:

a) Aldersmedianen var 83 år, der var overvægt af kvinder (81%), og 92% kom

fra eget hjem. Fald var årsag til 1.170 (69%) af indlæggelserne, og 543 (32%)

var indlagt med hoftebrud. Hos 27% blev der fundet anden alvorlig medicinsk

sygdom, og 32% var demente. b) De fleste fald skete formiddag og eftermiddag

(72%), mens kun 10% faldt om natten – oftest i forbindelse med toiletbesøg.

Hver fjerde kunne ikke angive en årsag til faldet, hver femte angav

ildebefindende, og knapt halvdelen var snublet. Der var ikke forskel på fald, der

havde ført til hoftebrud, sammenlignet med fald, der havde medført andre

skader. c) Risiko for fald var størst hos kvinder (justeret OR: 1,8), hos demente

(2,1) og hos patienter med faldtendens (2,5) og svimmelhed (1,7). Reduceret

risiko blev observeret hos patienter med nedsat mobilitet (0,28) samt hos

patienter, der tidligere havde haft hoftebrud (0,50). Risikofaktorer for de

hoftebrud, der havde ført til aktuelle indlæggelse, var køn (OR for mænd: 0,8),

alder (for hvert 5. år: 1,5), demens (2,6), medicinsk sygdom (1,8), svimmelhed

(1,4) og tobaksrygning (1,6). Risiko for nye hoftebrud i observationsperioden var

størst hos demente (justeret Incidens Ratio: 2,1), hos patienter primært indlagt

med fald (5,8) og hos rygere (3,3). Mortaliteten var 22% pr. år svarende til en

standardiseret mortalitetsratio (SMR) på 2,0. For patienter med hoftebrud var
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mortaliteten 31% per år (SMR 2,6). Den høje mortalitet hos patienter med

hoftebrud var relateret til køn (mænd havde en mortalitetsratio på 1,8), alder

(1,3 for hvert 5. år), demens (2,5), medicinsk sygdom (1,8) og plejehjem (1,8).

Efter justering for disse faktorer var hoftebrud uden selvstændig betydning for

mortaliteten. d) 57% af patienterne i interventionsgruppen accepterede at

modtage hoftebeskyttere. Accepten var højest hos mænd (64%) og hos

patienter, der var indlagt med hoftebrud (65%). Desuden influerede faldtendens

og frygt for fald positivt på den primære accept. Efter 6 og 12 måneder var hhv.

77% og 58% stadig registreret som brugere, og tendensen til at stoppe var øget

hos patienter, der primært havde været indlagt med fald, og hos patienter, der

behøvede hjælp til at komme udendørs. Patienter, der angav frygt for at falde,

havde mindre tendens til at stoppe. e) Ved at sammenligne risikoen for

hoftebrud i interventionsgruppen og i kontrolgruppen fandtes ingen effekt af

hoftebeskyttere (justeret incidens ratio: 1,1 [95% SI: 0,70 – 1,8]). Efter

korrektion for modtagelse af hoftebeskyttere var der fortsat ingen effekt (1,0

[0,61 – 1,7]). Korrigeret for brugen af hoftebeskyttere var der marginal effekt

(0,88 [0,50 – 1,5]). Hos patienter med nedsat afstandssyn var der signifikant

effekt (0,25 [0,01 – 0,85]), og i flere undergrupper blev der ligeledes fundet

effekt af hoftebeskyttere, men undersøgelsen havde ikke styrke til at give sikre

estimater for effekten. I observationsperioden blev der registreret 143 fald, hvor

der havde været slag mod hoftebeskytteren. Kun to hoftebrud opstod mens

hoftebeskytteren blev anvendt, og i disse to tilfælde var der ikke observeret slag

mod hoftebeskytteren. Næsten halvdelen af alle patienterne angav frygt for at

falde, og for 40 – 60% medførte det, at de indimellem forblev indendørs. Ved

den første kontrol angav hver tredje bruger af hoftebeskyttere, at disse var

årsag til større tryghed ved færden inden- og udendøre, og 15% angav, at de

oftere kom udendøre på grund af hoftebeskytterne. KONKLUSION: a) De fleste

indlæggelser hos ældre ortopædkirurgiske patienter var forårsaget af fald, og

der var høj forekomst af demens og medicinske lidelser. b) Kun halvdelen af

alle fald skyldtes snublen, mens resten enten ikke kunne beskrives eller

skyldtes ildebefindende. Fald der medførte hoftebrud adskilte sig ikke fra fald,

der medførte andre skader med hensyn til tid, sted eller årsag. c) Den høje
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mortalitet efter hoftebrud var bestemt af faktorer, der relaterede til patienternes

dårlige helbredsmæssige tilstand før bruddet. d) 57% af ældre

ortopædkirurgiske patienter ønskede at modtage hoftebeskyttere, og 58% af

disse var fortsat brugere efter et år. e) Hoftebeskyttere synes at beskytte

effektivt mod hoftebrud, hvis de anvendes. På baggrund af den beskrevne

compliance og skævhed i materialet kunne der ikke observeres effekt på

intention to treat-basis i denne population af overvejende hjemmeboende ældre.

Der synes at være effekt i flere højrisiko-grupper, men denne undersøgelse har

ikke haft styrke til at give statistisk valide estimater for nytten af hoftebeskyttere

i disse undergrupper. Mange ældre er bange for at falde, hvilket kan have

sociale konsekvenser. Det kan være relevant at tilbyde hoftebeskyttere til disse

patienter med risiko for hoftebrud, hvis der samtidig er tale om manifest

faldtendens.
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English summary

3UHYHQWLRQ�RI�KLS�IUDFWXUHV�XVLQJ�H[WHUQDO�KLS�SURWHFWRUV��5LVN�IDFWRUV�IRU
IDOOV��KLS�IUDFWXUHV��DQG�PRUWDOLW\��DQG�HYDOXDWLRQ�RI�WKH�FRQVHTXHQFHV�RI
IHDU�RI�IDOOLQJ�DPRQJ�ROGHU�RUWKRSDHGLF�SDWLHQWV�
$�FOLQLFDO��FRQWUROOHG��RSHQ�LQWHUYHQWLRQ�VWXG\�LQFOXGLQJ�������SDWLHQWV��ROGHU
WKDQ����\HDUV�RI�DJH��IROORZHG�IRU���±�����\HDUV�DIWHU�DGPLWWDQFH�WR�RQH�RI�WZR
XQLYHUVLW\�KRVSLWDOV�LQ�&RSHQKDJHQ�
PURPOSE: To give a) a description of health status and causes of admittance

of orthopaedic patients older than 74 years of age and b) a description of falls

causing admittance to an orthopaedic department. c) To find risk factors for

falls, hip fractures and mortality; d) to assess the primary acceptance and later

compliance of hip protectors; and e) to evaluate the effect of hip protectors on

the risk of hip fractures and on the fear of falling. METHOD: Baseline data were

collected during a structured interview for 1,684 patients admitted to two

orthopaedic departments. The 1,006 patients admitted to one of the

departments (intervention group) were offered three pairs of energy dispersing

hip protectors (Safehip®), whereas the 678 patients admitted to the other

department were controls. All patients were followed for 1 – 2.5 years, and the

number of new hip fractures was registered for both groups. Compliance of hip

protectors was evaluated through questionnaires mailed to the users every third

month. RESULTS: a) Median age was 83 years, women accounted for 81%,

and 92% lived in their own home. A fall preceded the admittance in 1,170 (69%)

of the cases, and 543 (32%) had sustained a hip fracture. Significant medical

conditions and dementia were present in 27% and 32% of the subjects

respectively. b) Most of the falls occurred in the morning or afternoon (72%),

and only 10% of all falls occurred during the night – and in this case typically in

relation to toilet visits. Nearly 25% of the subjects could not recall the reason of

their fall, 22% stated they had fainted, and nearly every second had stumbled.

Concerning time of the day, place, and reason for the fall no differences were

observed whether the fall resulted in a hip fracture or not. c) Risk factors for

falling were: being a women (adjusted odds ratio: 1.8), dementia (2.1), self-

reported tendency for falling (2.5), and dizziness (1.7). Reduced risk for falls

was observed in patients with impaired mobility (0.28) and in patients with a
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previous hip fracture (0.50). Risk factors for hip fracture at inclusion were sex

(adjusted OR for men: 0.80), age (1.5 for every 5th year), dementia (2.6),

significant medical condition (1.8), dizziness (1.4) and tobacco (1.6). Increased

risk of a new hip fracture in the follow up period was observed in demented

(adjusted incidence ratio: 2.1), in patients admitted after a fall at inclusion (5.8),

and in smokers (3.3). Overall mortality was 22% per year (standardised

mortality rate 2.0), and for hip fracture patients the mortality rate was 31% (SMR

2.6). The increased mortality observed after a hip fracture was related to sex

(adjusted mortality ratio for males: 1.8), older age (1.3 for every 5th year),

dementia (2.5), significant medical condition (1.8), and living in nursing homes

(1.8). Adjusted for these variables no increase in mortality was related to hip

fracture. d) Primary acceptance of hip protectors was 57%. The acceptance

was increased in men (64%) and in patients admitted after a hip fracture (65%).

In addition, self-reported tendency for falling and fear of falling was positively

related to primary acceptance. At 6 and 12 months following inclusion in this

study 77% and 58% were still registered as users. Tendency for stopping the

use of hip protectors was increased in patients admitted after a fall at inclusion

and in patients with need for personal assistance when walking outdoors. The

highest compliance was observed in patients indicating fear of falling. e)

Comparing the risk for new hip fractures in the intervention- and in the control

group (intention-to-treat analysis) no effect of the hip protectors was observed

(adjusted incidence ratio: 1.1 [95% CI: 0.70 – 1.8]). Adjusted for receipt of the

hip protectors still no effect was observed (1.0 [0.61 – 1.7]). Finally, adjusting for

the use (treatment-received-analysis) a statistically non-significant reduction of

hip fracture risk could be related to the use of hip protectors (0.88 [0.50 – 1.5]).

In patients complaining of impaired distant vision hip protectors reduced the risk

of hip fractures to 0.25 [0.08 – 0.85] (treatment-received-analysis), and in

several high-risk groups the same tendency was observed, however this study

had not the power to give statistically significant estimates of the effect in these

subgroup analyses. The users reported 143 falls with impact on the hip

protector. Only two hip fractures occurred while the hip protectors were worn,

and in none of these cases an impact on the hip protector was observed. Nearly
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one half of the patients reported fear of falling, and 40 – 60% of these patients

stayed in some instances indoors because of the risk of falling. At the first

questionnaire following inclusion 30% and 33% of the users indicated, that the

hip protectors gave more confidence when walking in- and outdoors

respectively; and 15% had spent more times being outdoors because of the use

of hip protectors. CONCLUSION: a) Admittance of elderly patients to an

orthopaedic department was most often caused by a fall, and the prevalence of

dementia and significant medical conditions was high. b) Only one half of all

falls were related to stumbling whereas the rest were related to the patient

fainting or unknown. Concerning time of the day, place, and reason for the fall

no differences were observed whether the fall resulted in a hip fracture or not. c)

The increased mortality following a hip fracture was not related to the hip

fracture itself but to factors related to health prior to the incidence. d) The

primary acceptance of hip protectors in this population was 57%, and 58% of

these were still users one year later. e) Hip protectors offers an effective

protection against hip fractures – but only when used. In the light of the

described compliance no effect of hip protectors on intention-to-treat-basis

could be observed in this population of elderly subjects, predominantly coming

from their own home. There seemed to be effect in several high-risk groups, but

this study had not the power to give statistically valid estimates in these

subgroup analyses. Fear of falling is prevalent in old people, and it could be

relevant to offer hip protectors to these patients with high risk of hip fracture,

when falling tendency is also present.
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Parametrisering af variable

Tabellen angiver hvorledes de forskellige variable blev omdannet fra svarene
på spørgeskemaet, således at de kunne indgå i de multivariate analyser:

Køn 0 = kvinde
1 = mand

Alder 0 = 70 - 74 år
1 = 75 - 80 år og herefter et point for hvert 5. år

Demens 0 = scorer mindst 6 i mentaltesten
1 = scorer under 6 (se beskrivelsen side 16)

Indlagt efter fald 0 = indlæggelsen er ikke direkte forårsaget af fald
1 = indlæggelsen er direkte forårsaget af fald

Plejehjem 0 = indlægges fra eget hjem (inkl. ældre- og beskyttet bolig)
1 = indlægges fra plejehjem

Indlagt med brud 0 = Ikke indlagt med brud
1 = indlagt med hoftebrud og/eller andet brud

Indlagt med hoftebrud 0 = ikke indlagt med hoftebrud (± andre brud)
1 = indlagt med hoftebrud (± andre brud)

Indlagt med andre brud 0 = ikke indlagt med andre brud (± hoftebrud)
1 = indlagt med andre brud (± hoftebrud)

BMI Standardiseret score = antal standarddeviationer fra
middelværdien.

Osteoporose 0 = Ikke diagnosticeret osteoporose hos læge
1 = har diagnosticeret osteoporose hos læge

Medicinsk sygdom 0 = Ingen neurologiske, metaboliske eller lungesygdomme
1 = mindst en af ovenstående

7LGOLJHUH�EUXG
Tidligere hoftebrud 0 = Intet hoftebrud inden for fem år før indlæggelsen

1 = hoftebrud inden for fem år før indlæggelsen
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Tidligere håndledsbrud 0 = intet inden for fem år
1 = håndledsbrud inden for fem år

Tidligere andre brud 0 = Ingen andre brud inden for fem år
1 = et brud inden for fem år, som ikke er et hoftebrud

%HVNULYHOVH�DI�IDOG�RJ�DQJLYHOVH�DI�IDOGWHQGHQV�RJ�VYLPPHOKHG
Faldet om natten 0 = faldet formiddag, eftermiddag eller aften

1 = faldet om natten (mellem kl. 24:00 og 06:00)

Faldet hjemme 0 = faldet andet sted end i eget hjem
1 = faldet indendørs i eget hjem

Faldet under toiletbesøg 0 = faldet ikke relateret til toiletbesøg
1 = faldet på vej til eller fra toilet eller på toilettet

Hårdt underlag 0 = landet på blødt underlag: græs, tæppe o.lign.
1 = landet på hårdt underlag: gulv, vej o.lign.

Snublet 0 = ikke snublet eller gledet
1 = snublet eller gledet

Faldtendens 0 = højest faldet en enkelt gang indenfor et halvt år
1 = faldet mere end en enkelt gang inden for et halvt år

Frygt for at falde 0 = nej, ingen frygt for at falde
1 = angiver lidt eller meget frygt for at falde

Bliver indendørs pga.
frygt for at falde

0 = nej, bliver ikke indendørs pga. frygt for fald
1 = bliver nogen gange eller ofte indendørs pga. frygt

Svimmelhed 0 = aldrig svimmel
1 = konstant eller indimellem svimmel

0RELOLWHW��KM OS�WLO�GDJOLJH�J¡UHPnO�R�OLJQ��I¡U�LQGO JJHOVHQ
Hjælp til at komme
udendørs

0 = klarer selv med eller uden besvær
1 = kan ikke klare selv uden hjælp fra andre

Hjælp til at komme
omkring i eget hjem

0 = klarer selv med eller uden besvær
1 = kan ikke klare selv uden hjælp fra andre

Hjælp til at gå på trapper 0 = klarer selv med eller uden besvær
1 = kan ikke klare selv uden hjælp fra andre

Hjælp til at komme i og
ud af sengen

0 = klarer selv med eller uden besvær
1 = kan ikke klare selv uden hjælp fra andre

Hjælp til af- og
påklædning

0 = klarer selv med eller uden besvær
1 = kan ikke klare selv uden hjælp fra andre
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Hjælp til vask 0 = klarer selv hjemme eller i vaskeri
1 = Hjælpes hjemme eller ude

Hjælp til madlavning 0 = klarer selv eller sammen med ægtefællen
1 = hjælp fra andre

Hjemmehjælp 0 = ingen hjemmehjælp
1 = hjemmehjælp regelmæssigt (mindst 1 gang pr uge)

Tobak 0 = ingen eller under 10 cigaretter dagligt
1 = 10 eller flere cigaretter dagligt

Kaffe 0 = ingen eller under fem kopper dagligt
1 = fem eller flere kopper kaffe dagligt

6\QHW
Problemer med at læse
avis

0 = læser uden problemer
1 = læser med besvær eller slet ikke

Problemer med at se TV 0 = ser TV uden problemer
1 = ser TV med besvær eller slet ikke

Problemer med
afstandssyn

0 = angiver et godt afstandssyn
1 = angiver moderat eller dårligt afstandssyn

Begrænses i hverdagen
pga. syn

0 = ingen begrænsninger pga. synet
1 = dårligt syn begrænser i dagligdagen

Nedsat synsevne 0 = ser bedre end 3/12 på Snellens tavle
1 = ser højest 3/12 på Snellens tavle

.RQWURO�VS¡UJHVNHPD
Tilfreds med
hoftebeskytterne

0 = ikke tilfreds
1 = nogenlunde eller godt tilfreds

Bruger hoftebeskytter
regelmæssigt

0 = enkelte gange eller aldrig
1 = hver dag eller ofte

Brugt hoftebeskyttere de
sidste tre dage

0 = ikke brugt hoftebeskyttere nogen af dagene
1 = brugt hoftebeskyttere én af de sidste tre dage

Faldet de sidste par
måneder

0 = aldrig
1 = en enkelt gang eller hyppigere

Faldet med slag mod
hoftebeskytteren

0 = aldrig
1 = enkelt gang eller hyppigere



Skema ved indlæggelsen
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23(5(5(7�'$72�
,1'*c(7�'$72�

8'/(9(5(7�
antal_______størrelse__________
+YRUIRU�LNNH�XGOHYHUHW�

8'6.5(9(7�'$72� den_______________199______________________8'6.5(9(7�7,/: Aeget hjem Bgenoptr Cpl.hjem         Dældrebol         Eandet0256� den_______________199______________________

(*(1�$'5(66(�)�5�,1'/�**(/6(1�(5�
Eget private hjem: Asamlever Balene Candet

Etage Dstue E1.sal F>1.sal G+elevator H-elevator

Ældreegnet bolig: Iældrebolig Jbesk. bolig Lplejehjem

Andet: M:
,1'/�**(/6(6c56$*�,)�/*(�-2851$/(1�
Fraktur i Ahofte  Bhumerus  Cradius  Dcolumna   Epelvis Fmalleol Gandet

Fald Hdirekte årsag Isequelae

Causa socialis J
Infektion K Hvor:_______________________
Andet: L Hvad:_______________________
%(+$1'/,1*�,)�/*(�-2851$/(1�
Mobilisering A
Gips B
Osteosyntese: CDHS DOldmed EGamma-søm FHoffmann Gandet

Hemialloplastik H
Alloplastik Ihofte Jknæ

Andet K

Nummer:
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7,'/,*(5(�23(5$7,21(5�,�+2)7(1��-2851$/�*5�11(�6<67(0�3$7,(17��
Højre ADHS BSkruer CHemiallopl. DAlloplast EAndet: Hvornår:________
Venstre FDHS GSkruer HHemiallopl. IAIloplast JAndet: Hvornår:________

+�-'(___angivet________målt/stå_______ligg______9�*7___angivet_________målt:__________

6�$/%80,1:__________værdi:_____________________dato:___________________________
�95,*(�6<*'200(��-2851$/�*5�11(�6<67(0�3$7,(17��
Knoglesygdomme: Aosteoporose Bandet

Ledsygdomme: Cartrose DRA Eandet

Neurolog sygd: Fparkinson GDS Hslagtilfælde med sequelae Iandet

Øjensygdomme: Jgrøn stær KGrå stær ub Lgrå stær beh MAndet

Lungesygdomme: NBronchitis OAstma PAndet

Metabol sygd: RIDDM SNIDDM TTyreotox Uhypothyr Vandet

0(',&,1��-2851$/�3$7,(17��
Diureticum: Atiazider- mg: Bandet

Nervemedicin: CBenzoediaz Dsovemed. i.ø Eandet

Morfica F
Hormoner Gøstrogener Hcort. steroid Iandet

Vitamintilskud J
Calcium K
7,'/,*(5(�%58'��-2851$/�*5�11(�6<67(0�3$7,(17��
Hoften - hvornår: Avenstre Bhøjre Dato ------------------------------------

Knæ/condyl -hvornår: Cvenstre Dhøjre Dato ------------------------------------

Ankel -hvornår: Evenstre Fhøjre Dato ------------------------------------

Humerus - hvornår: Gvenstre Hhøjre Dato ------------------------------------

Olecranon -hvornår Ivenstre Jhøjre Dato ------------------------------------

Radius -hvornår: Kvenstre Lhøjre Dato ------------------------------------

Columna - hvornår: M Dato ------------------------------------

Andet - hvad/hvornår: Nvenstre Ohøjre Dato ------------------------------------

7,'6381.7�)25�6,'67(�)$/'�
1X�YLO�MHJ�VWLOOH�'HP�QRJOH�VS¡UJVPnO�RP�GHW�VLGVWH�IDOG��'H�NDQ�KXVNH�

Aaldrig faldet Bhusker ikke9DU�IDOGHW�nUVDJ�WLO�DW�'H�QX�HU�LQGODJW Cja Ddelvist/senfølge Enej3n�KYLONHW�WLGVSXQNW�DI�G¡JQHW�IDOGW�'H Fformmiddag Geftermidd Haften Inat

+YLONHQ�GDWR (evt journaloplysning) ______________
8/<..(16�67('�
+YRU�IDOGW�'H
  Hjemmet i Astue  Btoilet  Ckøkken  Dsovevær.  Etrappe Fandet

  Uden for hjemmet Ghave  Hvej  Iforretning  Jsportsområde Kindendørs i.øLandet

+YDG�YDU�'H�LJDQJ�PHG��GD�'H�IDOGW
  Mbad  Ntoiletbes  Ospadsere  Pindkøb  Qandet

/DQGHGH�'H�Sn�QRJHW�EO¡GW��W SSH�JU V��HOOHU�ODQGHGH�'H�Sn�HW�KnUGW�XQGHUODJ�
Shårdt Tblødt
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c56$*(1�7,/�)$/'�
+YDG�PHQHU�'H�VHOY�YDU�nUVDJHQ�WLO�IDOGHW
  Gled/snublede pga Agulvtæppe  Bsten/grus Cis eller sne Dandet

  Ildebef.,  svimmelhed E
  Andet F
  Ukendt G
9('�)$/'(7�5$07�
+YRU�VORJ�'H�'HP�GD�'H�IDOGW
  Ryggen A
  hoften B
  arme/ben C
  hoved D
  andet E
%$/$1&(�
+YRU�RIWH�HU�'H�IDOGHW�GHW�VLGVWH�ò�nU

1aldrig 2enk gange 3en gang/må 4en gang /uge 5ofte 6dagligt1RJOH� OGUH�HU�EDQJH�IRU�DW�IDOGH��HU�'H�RJVn�GHW
1nej 2 ja lidt 3ja meget1RJOH�EOLYHU�LQGHQG¡UV��IRUGL�GHU�HU�ULVLNR�IRU�IDOG��* OGHU�GHW�RJVn�'HP
1nej 2nogen gange 3ja som regel 4kan ikke komme udendørs/LGHU��GH�DI�VYLPPHOKHG�EDODQFHIRUVW\UUHOVHU
1aldrig 2enk gange 3konstant svimmel

02%,/,7(7�)�5�,1'/�**(/6(1�
-HJ�YLO�JRGW�VS¡UJH�'HP�RP��KYRUGDQ�'H��NODUHGH�'HP�OLJH�I¡U�LQGO JJHOVHQ
.XQQH�'H�VHOY�NRPPH�XGHQG¡UV

1uden besvær 2med besvær 3nej, behøver hjælp 4nej, heller ikke med hjælp

.XQQH�'H�Jn�RPNULQJ�L�'HUHV�KMHP
1uden besvær 2med besvær 3nej, behøver hjælp 4nej, heller ikke med hjælp

.XQQH�'H�Jn�Sn�WUDSSHU
1uden besvær 2med besvær 3nej, behøver hjælp 4nej, heller ikke med hjælp

.XQQH�'H�VHOY�NRPPH�L�RJ�XG�DI�VHQJHQ
1uden besvær 2med besvær 3nej, behøver hjælp 4nej, heller ikke med hjælp

.XQQH�'H�VOHY�NO GH�'HP�Sn
1uden besvær 2med besvær 3nej, behøver hjælp 4nej, heller ikke med hjælp

+YHP�NODUHGH�'HUHV�W¡MYDVN
1selv hjemme 2selv vaskeri 3hjælpes hjemme 4hjælpes ude

+YHP�ODYHGH�'HUHV�PDG
1selv 2ægtefælle 3slægtninge 4bekendte 5hjemmehj      6udefra/plhj
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+YRU�WLW�KDYGH�'H�KMHPPHKM OS 1ingen 21-2 gg ugl 3dagligt 4plejehjem

6NXOOH�'H�Sn�WRLOHW�RP�QDWWHQ 1aldrig 2ikke hver nat 3enkelt gang 4flere gange hver nat

+YRU�PHJHW�NDIIH�GULNNHU�'H 1ingen 21-5 kopper 3flere kopper

+YRU�PHJHW�KDU�'H�U¡JHW�GH�VLGVWH�SDU�nU 1ingen 2under 10 310-20 dgl 4over 20 dgl

1X�YLO�MHJ�JHUQH�K¡UH�KYRUGDQ�'HUHV�V\Q�HU�
.DQ�'H�O VH�HQ�DYLV 1ja 2med besvær 3nej

.DQ�'H�VH�79 1ja 2med besvær 3nej

+YRU�JRGW�HU�'HUHV�DIVWDQGVV\Q 1godt 2moderat 3dårligt

6\QHV�'H��DW�V\QHW�EHJU QVHU�'HP
L�'HUHV�GDJOLJGDJ 1nej 2ja, lidt 3ja, meget

6<1� Snellen:______________________________
7LO�VLGVW�YLO�MHJ�VS¡UJH��RP�'H�YLO�Y UH�PHG�WLO�HQ�XQGHUV¡JHOVH�DI��KYRU�JRG�'H�HU�WLO�DW�KXVNH

1vil ikke være med 2vil gerne være med0(17$/7(67�
a: TID - (årstal) (årstid) (dato) (ugedag) (måned) [    ] (5)

STED - (land) (amt) (by) (hospital) (etage/afd) [    ] (5)
Tre genstande (nøgler, lygte, bog) [    ] (3)

 antal forsøg   [     ]
Regn (100-7 eller trold) [    ] (5)
Tre genstande (genkald) [    ] (3)
Benævn (blyant, ur) [    ] (2)
Gentag (køb friske fisk) [    ] (1)
3-led kommand (tag papiret i Deres højre hånd, fold det

på midten og læg det på Deres bord) [    ] (3)
Læs og udfør (luk øjnene) [    ] (1)

(skriv en sætning) [    ] (1)
(tegn figuren) [    ] (1)

b: hvor mange af nedenstående spørgsmål har pt selv gjort rede for:_______________
R  Egen alder
R  Fulde personnummer
R  Egen adresse
R  Eget telefonnummer
R  Højde og vægt
R  Nærmeste pårørende
R  Indlæggelses tidspunkt (+/- en dag)
R  Indlæggelses årsag
R  Egen medicin i hovedgrupper
R  Genkender interviewer dagen efter



Skema ved kontrollerne
HVIDOVRE HOSPITAL   ORTOPÆDKIRURGISK AFD     KETTEGÅRD ALLE 30    2650 HVIDOVRE
Klaus Hindsø,  Klinisk assistent
tlf. 36 32 23 33

VS¡UJHVNHPD�YHGU¡UHQGH�KRIWHEHVN\WWHUH
'DWR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+DU�'H�Y UHW�LQGODJW�HIWHU�'H�ILN�KRIWHEHVN\WWHUQH�XGOHYHUHW?
Hvor og hvornår:

+DU�'H�KDIW�NQRJOHEUXG�HIWHU�'H�ILN�KRIWHEHVN\WWHUQH"
Hvad og hvornår:

6 W�YHQOLJVW�NU\GV�YHG�GHW�GHU�SDVVHU�EHGVW�
Er Deres nuværende bolig: Plejehjem T L

Beskyttet bolig T J

Ældrebolig T i

Privat hjem T C

Andet:
Er De tilfreds eller utilfreds med hoftebeskytterne?

godt tilfreds T 1

nogenlunde tilfreds T 2

ikke tilfreds T 3

ved ikke T 4

Hvor ofte bruger De hoftebeskytterne? hver dag T 1

ofte T 2

enkelte gange T 3

aldrig T 4

.....fortsætter på næste side    Ì
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6 W�YHQOLJVW�NU\GV�YHG�GHW�GHU�SDVVHU�EHGVW�
Har De brugt hoftebeskytterne i dag? ja T 1

nej T 2

Brugte De hoftebeskytterne i går? ja T 1

nej T 2

Brugte De hoftebeskytterne i forgårs? ja T 1

nej T 2

Hvor ofte har De sovet med hoftebeskytterne? ofte T 1

enkelte gange T 2

aldrig T 3

Hvor ofte er De faldet de sidste måneder? aldrig T 1

enkelte gange T 2

en gang per måned T 3

en gang per uge T 4

ofte T 5

hver dag T 6

Er De faldet, så der har været slag mod hofteEHVN\WWHUHQ?

flere gange T 1

enkelte gange T 2

aldrig T 3

Er De blevet mere eller mindre tryg ved at færdes KMHPPH IRUGL De har fået

hoftebeskyttere? Mere tryg T 1

Uændret T 2

Mindre tryg T 3

Er De blevet mere eller mindre tryg ved at færdes XGHQG¡UV IRUGL De har fået

hoftebeskyttere? Mere tryg T 1

Uændret T 2

Mindre tryg T 3

Er hoftebeskytterne årsag til at de kommer mere eller mindre XGHQG¡UV?

Mere udendørs T 1

Uændret T 2

Mindre udendørs T 3

.....fortsætter på næste side    Ì
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(U�GHU�QRJOH�XOHPSHU�YHG�KRIWHEHVN\WWHUQH��VRP�'H�NDQ�IRUW OOH�RV�RP"

(U�GHU�QRJOH�IRUGHOH�YHG�KRIWHEHVN\WWHUQH��VRP�'H�NDQ�IRUW OOH�RV�RP"

+DU�'H�QRJHQ�NRPPHQWDUHU�HOOHU�IRUVODJ�WLO�IRUEHGULQJHU��VRP�'H�V\QHVYL�E¡U�YLGH"

+YLV�'H�LNNH�¡QVNHU�DW�EHKROGH�KRIWHEHVN\WWHUQH�og ønsker at levere dem
tilbage, skal De blot krydse af i firkanten. Herefter sender vi en frankeret
kuvert, så De ikke har udgifter forbundet med dette. Vi kan så forære
hoftebeskytterne til nogle andre.

T Ja-tak. Send venligst en frankeret kuvert, da jeg ønsker at sende
hoftebeskytterne tilbage.

Vi takker Dem for den tid, De brugte på spørgeskemaet. Deres svar er
en vigtig del af den viden, som skal bruges til at forebygge flest mulige
hoftebrud.

Med venlig hilsen

Klaus Hindsø,
læge



Finansiering

Projektet har modtaget støtte fra:

Sahva-fonden 300.000

Sahvatex A/S, levering af hoftebeskyttere - anslået 700.000

Statens Sundheds Videnskabelige Forskningsråd 450.000

Assurandør Societetet 363.944

Ældreforskningsfonden 100.000

Sygekassernes Helsefond 200.000

Sundhedsstyrelsens Sundhedspulje 141.000

Osteoporoseforeningen 50.000

2.304.944
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