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I Danmark udskrives årligt cirka 12.000 
patienter med hoftenær fraktur (1), hvor-
af cirka ¾ er kvinder (2). 

Forekomsten stiger eksponentielt 
med alderen. Det skyldes blandt andet 
afkalkning af knogler og øget faldten-
dens (2-5), og da befolkningen som hel-
hed bliver ældre (6) forventes antallet af 
frakturer at stige.

For den enkelte er konsekvensen ofte 
nedsat funktions- og aktivitetsformåen, 
forringet livskvalitet og øget mortalitet (2, 

4, 7), mens det for samfundet resulterer i 
øgede omkostninger.

Sundhedsstyrelsen angav i 2002 
DRG taksten for en hoftenær fraktur til 
kr. 30.266 (1), som dækker sygehusets 
direkte omkostninger, hvortil kommer 
omkostninger til fx kommunal genop-
træning, hjælpemidler og  pleje. 

Brugere såvel som udbydere af sund-
hedsydelser er interesserede i, hvilke 
aspekter af rehabiliteringen, der har 
størst nytteværdi, til hvem og hvornår 
ydelserne skal gives (8), og såfremt for-
udsigelse af for eksempel funktions- og 
aktivitetsformåen var mulig, kunne de 
eksisterende ressourcer fordeles på et 
evidensbaseret grundlag, og det ville 
være muligt effektivt at planlægge reha-
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bilitering, udskrivelse, genoptræning 
og nødvendige hjælpeforanstaltninger. 

FIM

Formålet med studiet var at undersøge 
muligheden for ved hjælp af Functional 
Independence Measure (FIM), der er et 
evalueringsredskab af basale ADL funk-
tioner, at forudsige funktions- og akti-
vitetsformåen fire mdr. postoperativt 
blandt ≥70 årige kvinder indlagt til 
operation for hoftenær fraktur på bag-
grund af formåen forud for frakturen.

Desuden at undersøge om alder, bo-
status, fysisk aktivitet og hjælpemidler 
havde indflydelse på opnået ændring i 
FIM ved opfølgning.

MaterIale og Metode

Studiet blev tilrettelagt som et fremad-
rettet opfølgningsstudie med opfølg-
ning fire mdr. postoperativt. Data blev 
indsamlet via strukturerede interviews 
og journalmateriale.

I dataindsamlingsperioden blev 158 
kvinder indlagt på Århus Sygehus, 
hvoraf 74 opfyldte inklusionskriterier-
ne. 21 afslog deltagelse og to blev ikke 
registreret, hvilket efterlod 51 til inklu-
sion i studiet.

Data fra tre kvinder gik tabt, idet der 
ikke kunne foretages opfølgning, hvor-
efter data på 48 kvinder var til rådig-
hed.

FIM blev anvendet til evaluering af 
funktions- og aktivitetsformåen, og har 
påvist god validitet og reliabilitet.

FIM indeholder 18 aktiviteter fordelt 
på 13 motoriske (mot. FIM) og fem 
kognitive (kog. FIM); de motoriske ind-
deles i selvhjulpenhed i daglige aktivi-
teter, kontinens, forflytninger og mobi-
litet, mens de kognitive inddeles i kom-
munikation og social erkendelse.

Patienten vurderes på en skala fra et 
til syv afhængig af den hjælp, der mod-
tages, og den samlede score varierer fra 
18 (total afhængighed) til 126 (total 
selvhjulpen).

Det er påvist, at FIM har flere dimen-
sioner, og kan anvendes som en samlet 
score (total FIM) eller opdeles i en mo-
torisk (mot. FIM) og i en kognitiv (kog. 
FIM) score udelukkende bestående af 
henholdsvis de motoriske og kognitive 
aktiviteter (9-12).

I studiet blev total FIM og mot. FIM 
anvendt, og da 1. FIM score tidsmæssigt 
blev udarbejdet bagudrettet var det nød-
vendigt, at deltagerne var kognitivt vel-
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fungerende hvorfor de, der ikke opnåe-
de >6 point i Hindsøs test for demens-
lignende tilstand13

  blev ekskluderet.
Ved indlæggelse blev FIM, selvhjul-

penhed, fysisk aktivitet, gangdistance 
og –kvalitet, brug af hjælpemidler, al-
der, operationsdelay (≥48 timer), præ-
operativ ASA-score samt bo-status re-
gistreret. Ved opfølgning blev data 
vedr. de seks førstnævnte gentaget 
samt eventuelle komplikationer og ud-
skrivningsdestination registreret. 

Data blev bearbejdet statistisk. 

1)  For begge kvinder var der ved opfølgning planlagt udskriv-
ningsmøde med planlagt udskrivelse til egen bolig.

2)  En kvinde flyttede hjem til sin datter udenfor optageområ-
det, og en kvinde var indlagt på andet sygehus og havde 
gennemgået re-operation, hvorved begges data gik tabt.

3)  Kun data på kvinder, der gennemførte hele studieperioden 
kunne opgøres (n=48).

4) Opgjort i forhold til forud for frakturen.

Vurdering af mulighed for forudsigelse af  
2. mot. FIM på baggrund af 1. mot. FIM.

Vurdering af mulighed for forudsigelse af 
2. total FIM på baggrund af 1. total FIM. 

Vandret linie angiver score, hvor placering over angiver formå-
en, hvor personhjælp ikke er påkrævet, hvorimod placering un-
der indikerer behov for dette. Lodret linie angiver score, hvor pla-
cering til højre angiver formåen, hvor personhjælp ikke er på-
krævet, hvorimod placering til venstre indikerer behov for dette.

resultater

Frafaldsanalyse påviste, at der ikke var 
forskel mellem deltagere, og de, der af-
slog deltagelse, hvorved reliabiliteten 
bevares.

Studiet påviste forringelse af funkti-
ons- og aktivitetsformåen fire mdr. 
postoperativt evalueret ved total FIM 
såvel som ved mot. FIM, hvilket resul-
terede i øget behov for personhjælp og 
hjælpemidler. Samtidig observeredes 
at gangdistance og -kvalitet var nedsat i 
forhold til forud for frakturen.

Hovedparten af deltagerne blev ud-
skrevet til egen bolig (tabel 1).

Der blev påvist sammenhæng mel-
lem 1. og 2. total FIM og mellem 1. og 
2. mot. FIM, men muligheden for for-
udsigelse af 2. total såvel som 2. mot. 
FIM på baggrund af 1. FIM blev vurde-
ret som begrænset, idet der observere-
des stor variation i scores. Samtidig ob-
serveres relativt høje scores, idet total 
FIM varierer fra 18 til 126 og mot. FIM 
fra 13 til 91 (figur 1 og 2). 

Deltagerkarakteristik n=51 Præoperativt Postoperativt

Alder median (IQR) 82,00 (70;87)

Bo-status, antal (%)

 - samboende 16 (31,4%)

 - aleneboende  35 (68,6%)

Bolig postoperativt, antal (%)  

 - egen bolig 51 (100%)  46 (90,2%)   

 - aflastning 2 (3,9%) 1

 - plejehjem 1 (2%)

 - andet 2 (3,9%) 2

Selvhjulpenhed, antal (%)

 - selvhjulpen 18 (35,5%) 6 (12,5%) 3

 - daglig hjælp 5 (9,5%) 24 (50%) 3

 -  ugentlig eller hjælp hver 14. dag   28 (55%) 18 (37,5%) 3

Hjælpemidler, antal (%)

 - ja 14 (27,5%) 43 (89,6%) 3

 - nej 37 (72,5%) 5 (10,4%) 3

Fysisk aktivitet, antal (%)  

 - ja 16 (31,4%) 26 (54,2%) 3

 - nej 35 (68,6%) 22 (45,8%) 3

Gangdistance og –kvalitet, antal (%) 

 -  forringet gangdistance postoperativt 48 (100%) 3 4
 

 -  forringet gangkvalitet postoperativt 45 (94%) 3 4

tabel 1
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Ikke Forskel I ændrIng I FIM

Studiet påviste ikke forskel i ændring i 
FIM ved opfølgningen fire mdr. 
postoperativt afhængig af om deltager-
ne præ- eller postoperativ deltog i fy-
sisk aktivitet eller ej.

Det samme gjorde sig gældende i for-
hold til præ- eller postoperativ brug af 
hjælpemiddel, hvilket indikerede, at 
deltagerne opnåede samme ændring i 
formåen fire mdr. postoperativt.

Alder, hvor deltagerne blev inddelt i 
70-80 år og ≥81 årige, påvistes ikke at 
have indflydelse på ændring i FIM, hvil-
ket indikerede, at de ≥81 årige opnåede 
samme ændring som de 70-80 årige. Li-
geledes påvistes ikke forskel i ændring i 
FIM afhængig af, om deltageren boede 
alene eller var samboende, hvilket indi-
kerede samme ændring i formåen uan-
set bo-status.

dIskussIon

FIM dækker et bredt område af daglige 
aktiviteter og er påvist at være en både 
valid og reliabel indikator for nedsat fy-
sisk og kognitiv formåen, men FIM in-
deholder for eksempek ikke køkken-, 
hus- eller haveaktiviteter og siger ikke 
noget om med hvilken anstrengelse el-
ler kvalitet aktiviteten udføres.

Opnåede ændringer i rehabiliterin-
gen indenfor aktiviteter, der ikke indgår 
i FIM forbigår registrering, hvorfor FIM 
må kombineres med andre redskaber så 
der opnås et detaljeret billede af rehabi-
literingen og den opnåede effekt.

Der var risici for registrering af fejlin-
formation, idet patienter ubevidst kun-
ne scores højere ved 1. og lavere ved 2. 
FIM for at påvise øget plejebehov, men 
dette vurderes som usandsynligt, da 
data blev indtastet straks efter registre-
ring og det anses for umuligt at huske 
de respektive scores med fire måneders 
mellemrum.

Dårlig kendskab til FIM og ringe in-

terviewteknik er andre risici for fejl i 
data, men den ansvarlige havde forud 
for studiet kendskab til og praktisk erfa-
ring med FIM, hvorfor det vurderes at 
studiets resultater er både valide og reli-
able.

Risici for fejl blev ligeledes elimine-
ret, idet den ansvarlige ikke var tilknyt-
tet sygehuset og derved ikke involveret i 
patienterne.

Den interne validitet vurderes som 
høj, idet deltagerne var sammenligneli-
ge, men da stikprøven var beskeden og 
kvinder med blandt andet demens, samt 
mænd generelt blev ekskluderet vurde-
res den eksterne validitet som begræn-
set til kvinder, der opfylder studiets in-
klusionskriterier.

Det er muligt at øge den eksterne va-
liditet, såfremt for eksempel mænd og 
demente, hvor data indsamles via pro-
xy-respondenter, inkluderes. 

generelt velFungerende

Deltagerne var generelt velfungerende, 
hvilket ses af de relativt høje FIM sco-
res, men som forventet påvistes nedsat 
funktions- og aktivitetsformåen såvel 
som gangdistance og –kvalitet fire mdr. 
postoperativt, hvilket understøtter fund 
fra tidligere studier (2, 4, 7).

Muligheden for at forudsige formåen 
fire mdr. postoperativt på baggrund af 
formåen forud for frakturen blev vurde-
ret som begrænset pga. stor variation i 
scores.

Det blev undersøgt om kvinder, hvis 
score varierede markant var repræsenta-
tive og der påvistes ingen forskel i for 
eksempel alder, præoperativ ASA score, 
bo-status, operationsdelay eller kompli-
kationer, hvilket er påvist at påvirke re-
habiliteringen (14-16).

Formåen forud for hoftenær fraktur 
er tidl. påvist at kunne forudsige formå-
en seks mdr. og et år postoperativt (15, 17).

Mod forventning påvistes ikke forskel 

i ændring i FIM mellem kvinder, der 
præoperativt deltog i fysisk aktivitet vs. 
de, der ikke gjorde; det forventedes at 
de, der deltog opnåede større fremgang, 
idet de formodedes at være fysisk stær-
kere.

Samme resultat observeredes mellem 
de, der postoperativt deltog i fysisk ak-
tivitet vs. de, der ikke gjorde og mellem 
de, der præ- såvel som postoperativt 
anvendte hjælpemiddel vs. de der ikke 
gjorde. 

Det blev påvist, at alder og bo-status 
ikke havde betydning for opnået æn-
dring i FIM ved opfølgning.

Det forventedes, at kvinder ≥81 år 
opnåede ringere formåen i forhold til 
de 70-80 årige; at dette ikke påvistes 
kan skyldes, at høj alder i sig selv er ud-
tryk for godt helbred. Fundet under-
støttes af tidligere studier (14, 17), men 
modsiger andre (15, 18).

Det forventedes desuden, at kvinder, 
der var samboende opnåde større frem-
gang i formåen vs. de, der boede alene, 
idet det formodedes at pårørende kun-
ne påvirke rehabiliteringen positivt, 
hvilket tidl. er påvist (14, 19).

Da det oftest er de ≥81 årige, der bor 
alene, kan argumentet om sammen-
hæng mellem høj alder og godt helbred 
igen gøre sig gældende. 

anbeFalIng

Det anbefales, at der fortsat forskes in-
den for rehabilitering af hoftenær frak-
tur, således at der opnås evidensbaseret 
grundlag for beslutningsprocesser i for-
bindelse med effektivisering af rehabili-
tering, samt tilrettelægning af forebyg-
gende og genoptræningsmæssig ind-
sats.

Samtidig, at der udvikles og validers 
hensigtsmæssige redskaber til brug 
blandt rehabiliteringspatienter.             ●        
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resuMe
I Danmark udskrives årligt cirka 12.000 patienter med hofte-
nær fraktur, hvor konsekvensen ofte er nedsat funktions- og 
aktivitetsformåen, livskvalitet og øget mortalitet, mens det 
for samfundet resulterer i øgede omkostninger.
Studiets primære formål var at undersøge muligheden for 
vha. Functional Independence Measure (FIM) at forudsige 
funktions- og aktivitetsformåen fire mdr. postoperativt på 
baggrund af formåen forud for frakturen.
Studiet blev tilrettelagt som et fremadrettet opfølgningsstu-
die, hvor data blev indsamlet via strukturerede interviews og 
journalmateriale.
Studiet påviste forringelse af funktions- og aktivitetsformåen 
fire mdr. postoperativt, men der observeredes begrænset 
mulighed for forudsigelse af formåen. 
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