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Forskningsspørsmålet 

• Kan behandling av eldre hoftebruddspasienter i en 
geriatrisk sengeenhet gi tilleggsgevinst i forhold til 
konvensjonell behandling på Ortopedisk avdeling? 
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Design 
• Prospektiv randomisert studie 

 
• Primært endepunkt: mobilitet etter 4 mnd 
• Oppfølging ved 1, 4 og 12 mnd 

 
 

• Styrkeberegning   
– basert på short performance battery (SPPB) etter 4 mnd 
– 304 pasienter 
– For å ha med 304  etter 4 mnd , måtte vi inkludere 380 

 
• Inklusjon fra 18.04.08 – 30.12.10 
• Siste oppfølging 16.01.12 

 
 

Sletvold et al, BMC Geriatrics 2011 
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Deltagere 

Inklusjonskriterier 
• Hoftebrudd (intra- og ekstrakapsulære ) 
• Alder ≥70 år 
• Hjemmeboende 
• Kan gå 10 m  
• Bor i Sør-Trøndelag 

 
Eksklusjonskriterier 
• Patologisk fraktur 
• Multitraume, høyenergibrudd 
• Kort forventet levetid (<3 mnd) 
• Alvorlig komorbiditet som må behandles i annen 

avdeling 
• Allerede inkludert 
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Hva har vi testet? 
• Mobilitet 
• Gang analyse 
• Aktivitetsnivå 
• Styrke 
 
• Kognitiv funksjon 
• Depresjon 
• Fatigue 
• Helserelatert livskvalitet 
• Bekymring for å falle 

 
• ADL/IADL 

 
• Medisinske opplysninger 
• Helse- og omsorgs tjenester 

 
Tidspunkt: premorbid, 1, 4 og 12 mnd 
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Primært endepunkt:  
SPPB (0-12 poeng)  

1. Balanse test  
(3 ulike stillinger)  

3. Ganghastighet (4-meter) 

2. Reise/sette seg 
(5g) 

 
 > 0,5 poeng forskjell er klinisk relevant  
1 poeng forskjell er en betydelig forbedring. 
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Andre funksjonsmålinger 

• ADL 
- Barthel Index -  0-20 poeng, der 20 er best. 
 

• I-ADL 
- Nottingham extended activities of daily living -  0-66 poeng,   

der 66 er best 
 

• Kognitiv funksjon  
– Clinical Dementia Rating scale - 0-18 poeng,  der 0 er best 
– MMSE - 0-30 poeng, der 30 er best 
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Trondheim Hip Fracture Trial 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
RCT. Parallelt design. Comprehensive Geriatric Assessment under forløpet. Medikamenter hentet fra EPJ i etterkant av forskningsassistenter.  Fokusområder: Smerte, ernæring, osteoporose, forstoppelse, infeksjon (urinveisinfeksjoner). Medikamentprofil. I understudien her ser på polyfarmasi, C og N, pga relasjonen til fall. 
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Behandlingen i geriatrisk sengepost 
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Konklusjon 

• Behandling av hjemmeboende hoftebruddspasienter i en geriatrisk 
sengeenhet ga bedring i  
– Mobilitet (4 og 12 mnd) 
– ADL (4 og 12 mnd) 
– IADL (4 og 12 mnd) 
– Kognitiv funksjon (12 mnd)  

• Flere analyser er under bearbeiding 
 

• Studien viser at geriatere og ortopeder bør samarbeide  i 
behandlingen av skrøpelige eldre bruddpasienter 
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