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Ergoterapi til patienter med en hoftenær fraktur – nytter det? 
 
Af Marianne Møller, ergoterapeut, Ergoterapiafdelingen på Odense Universitetshospital. 
 
Medforfatter på analysedelen af den kvantitative del: Kristian Kidholm, cand. rer. soc., Forsknings- 
og MTV-afdelingen på Odense Universitetshospital. 
 

Resumé 
Undersøgelse bestående af to dele foretaget i Ergoterapiafdelingen på Odense Universitetshospital. 
En kontrolleret klinisk undersøgelse: "Effektmåling af øget ergoterapeutisk indsats til patienter med 
en hoftenær fraktur på Odense Universitetshospital" (kvantitativ)og en interviewundersøgelse: 
”Hvilke forhold påvirker udskrivelsen og hverdagen efter udskrivelsen hos patienter med en 
hoftenær fraktur?” (kvalitativ). 
 
Formålet med det kvantitative projekt var at undersøge, om patienter med en hoftenær fraktur 
profiterer af øget ergoterapeutisk træning under indlæggelse i forhold til daglige færdigheder. I 
undersøgelsen deltog i alt 60 patienter fordelt på to grupper - 24 patienter i interventionsgruppen og 
36 patienter i kontrolgruppen.  
Interventionsgruppen modtog et udvidet ergoterapeutisk tilbud, og kontrolgruppen modtog et 
modificeret tilbud af den nuværende ergoterapeutiske indsats. 
Data blev indsamlet ved brug af COPM, Barthel, Euroqol og et til formålet udarbejdet 
Ergoterapeutisk skema (undersøger patienternes tryghed i forhold til at opholde sig i eget hjem) 
samt et dataark.  
Ud fra den kvantitative undersøgelse kan der samlet ikke vises nogen signifikant forskel på de to 
grupper med den ekstra indsats, der er givet i undersøgelsen. Meget tyder dog på, at træning af de 
daglige aktiviteter under indlæggelsen har positiv effekt på flere ting: højere funktionsniveau, større 
tryghed ved udførelse af ADL og større selvstændighed.  
 
I den kvalitative undersøgelse var formålet at undersøge, hvordan patienter med en hoftenær fraktur 
oplever at blive udskrevet til eget hjem, og hvilke ændringer de oplever i hverdagen efter 
udskrivelsen.  
Undersøgelsen bygger på interviews af 7 patienter foretaget i disses hjem 3-9 måneder efter 
udskrivelsen. Interviewene blev optaget på bånd, og transskriptionerne blev analyseret og 
kategoriseret ved brug af indholdsanalyse, og det er således patienternes egne oplevelser, der 
fremstår i undersøgelsen. 
Efter analysen fremstår to hovedkategorier: ”Forhold der påvirker udskrivelsen” og ”Forhold der 
påvirker hverdagen efter udskrivelsen”. 
Der gives udtryk for, at det, der påvirker udskrivelsen, er selve udskrivelsen og hjemkomsten. 
I forhold til hverdagen efter udskrivelsen er det måden at udføre de daglige aktiviteter på, utryghed, 
brug af hjælpemidler, smerter og anden sygdom, der påvirker denne.    
Undersøgelsen viser, at patienterne grundlæggende ønsker at være så selvstændige som muligt og 
giver blandt andet anledning til overvejelser omkring planlægningen af udskrivelser samt 
planlægning og udførelse af behandling under indlæggelse og efter udskrivelse.   
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1. Indledning 
Antallet af hoftebrud er fordoblet indenfor de sidste 15 år i Danmark, og det forventes forsat at 
stige, primært fordi der bliver flere og flere ældre. 
Over 80 % af patienterne med hoftebrud er over 65 år. Denne patientgruppe har det største 
sengedagsforbrug i Danmark. Mange af patienterne genvinder aldrig det funktionsniveau, de havde 
før indlæggelsen, og omkring en tiendedel af patienterne med en hoftenær fraktur udskrives til 
plejehjem. [1] 
 
Efter at have været med til at beskrive rehabiliteringsindsatsen omkring patienter med en hoftenær 
fraktur på Odense Universitetshospital, [2] ønskede Ergoterapiafdelingen at øge kvaliteten på den 
ergoterapeutiske indsats overfor denne patientgruppe. Ergoterapiafdelingen iværksatte derfor en 
undersøgelse: Ergoterapi til patienter med en hoftenær fraktur – nytter det? Projektet består af to 
dele: En kontrolleret klinisk undersøgelse: "Effektmåling af øget ergoterapeutisk indsats til patienter 
med en hoftenær fraktur på Odense Universitetshospital" (kvantitativ del), hvor formålet var at 
undersøge, om patienter med en hoftenær fraktur profiterer af øget træning i forhold til daglige 
færdigheder, inden de bliver udskrevet. Og en interviewundersøgelse: ”Hvilke forhold påvirker 
udskrivelsen og hverdagen efter udskrivelsen hos patienter med en hoftenær fraktur?”(kvalitativ 
del), hvor formålet var at belyse: 

• Hvordan oplever patienter at blive udskrevet til eget hjem efter at have været indlagt med en 
hoftenær fraktur? 

• Hvilke ændringer oplever de i hverdagen efter udskrivelsen? 
• Hvad betyder disse ændringer for patienterne?  

 
Den kvantitative del af projektet har undervejs skiftet projektterapeut. Ergoterapeut Dorte 
Falkenberg startede projektet op, hvorefter ergoterapeut Susanne Madsen overtog i en periode. Fra 
maj 2004 har ergoterapeut Marianne Møller været projektansvarlig og har opgjort resultaterne. Den 
kvalitative del er udført af ergoterapeut Marianne Møller.  
 
For begge undersøgelser gælder det at: 
Projektprotokollen og Patientinformationspjecen blev den 31. oktober 2002 fundet i 
overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 om et videnskabsetisk 
komitesystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, og der er dermed givet tilladelse 
til undersøgelsen af Den Videnskabsetiske Komité for Vejle og Fyns Amter. 
 
 
Effektmåling af øget ergoterapeutisk indsats til patienter med 
en hoftenær fraktur (kvantitative del) 

2. Deltagere og metode  

2.1 Deltagere 
 Efter gennemførelsen af et pilotprojekt omfattende 17 patienter blev in- og eksklusionskriterierne 

således:  
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Inklusionskriterier 
• Patienter indlagt på ortopædkirurgisk afdeling med diagnoserne: 

o Fractura Collum Femoris (kode S 72 0) 
o Fractura Perthtrohanterica Femoris (kode S 72 1) 
o Fractura Subtrochanterica Femoris (kode S 72 2) 

• Patienter der er kognitive velfungerende 
 

Eksklusionskriterier 
• Patienter med demens 
• Patienter der overflyttes til andet sygehus eller afdelinger 
• Patienten udskrives til aflastning/plejehjemsplads 

 
Egnede patienter indlagt på afdeling O3, Odense Universitetshospital, blev i perioden fra den 1. 
februar 2003 til den 31.oktober 2004 spurgt om at deltage i projektet. Undersøgelsen er en 
kontrolleret klinisk undersøgelse, hvor fordelingen til de to grupper foregik ved, at patienter født i 
lige år kom i interventionsgruppen, og patienter født i ulige år kom i kontrolgruppen. Undersøgelsen 
er ikke blinded. 
På grund af andre projekter på afdeling O3 blev antallet af patienter indskrænket, hvilket betød, at 
indsamlingsperioden blev udvidet for at få så stort et undersøgelsesmateriale som muligt. Målet var 
50 patienter i hver gruppe, men der var ved projektets afslutning undersøgt 36 kontrolpatienter og 
24 interventionspatienter (Figur 1). 
Antallet af patienter er ikke udtryk for antallet af patienter med en hoftenær fraktur indlagt på 
afdeling O3. I materialet indgår udelukkende de patienter, der indvilligede i at deltage, patienter 
som boede i det optageområde, der var blevet tildelt, og de patienter som nåede at være med inden 
udskrivelse. 
 
Figur 1. Population (n = antal) 

- demens                                   n=2
- overflyttet til anden afdeling       n=2 

Opfyldte eksklutions-
kriterier
n=4

Opfyldte eksklutions-
kriterier
n=6

- demens                                n=4
- overflyttet til anden afdeling    n=1 
- overflytttet til aflastning          n=1

Kontrolgruppe 
n=51

Interventionsgruppe 
n=43

- Komplikationer/anden sygdom   n=3
- - samarbejde om COPM            n=3
- Udskrevet                                 n=1
- Trak sig fra projektet                  n=2
- Død                                          n=2

Opfyldte inklusions-
kriterier
n=47

Opfyldte inklusions-
kriterier
n=37

- Komplikationer/anden sydom   n=3
- - samarbejde om COPM          n=1
- Udskrevet                              n=4 
- Trak sig fra deltagelse             n=2
- Data forkert registreret            n=2 
- Andet                                    n=1 

Data til analyse
n=36

Data til analyse
n=24

 
 
Interventionsgruppen på 24 patienter modtog et udvidet ergoterapeutisk tilbud bestående af: 

• Interview vedrørende aktivitetsudførelse indenfor egenomsorg, arbejde og fritid (COPM) 
senest 2 dage post-operativt. 

• Træning af relevante ADL-aktiviteter. 
• Træning i brugen af relevante hjælpemidler. 
• Hjemmetræning umiddelbart efter udskrivelsen. Her kunne de udleverede hjælpemidler også 
 afprøves i hjemmet. 
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• Eventuelt hjemmebesøg, hvis afdelingen eller hjemkommune skønnede det nødvendigt. 
• Revurdering efter 4 måneder af aktivitetsudførelse indenfor egenomsorg, arbejde og fritid. 

 
Kontrolgruppen på 36 patienter modtog et modificeret tilbud af den nuværende ergoterapeutiske 
indsats: 

• Interview vedrørende aktivitetsudførelse indenfor egenomsorg, arbejde og fritid (COPM) 
senest 4 dage postoperativt. 

• Udlevering og instruktion i brugen af relevante hjælpemidler. 
• Eventuelt hjemmebesøg, hvis afdelingen eller hjemkommune skønnede det nødvendigt. 
• Revurdering efter 4 måneder af aktivitetsudførelse indenfor egenomsorg, arbejde og fritid. 

 
Forskellen på interventionen var først og fremmest målrettet ADL-træning under indlæggelse og 
eventuel hjemmetræning til patienterne i interventionsgruppen. Der blev således brugt ca. 2-3 timer 
på hver patient i kontrolgruppen og ca. 4-5 timer mere på hver patient i interventionsgruppen. 
 
Det var projektterapeutens ansvar at in- og ekskludere de henviste patienter, at fordele dem i den 
rigtige gruppe samt at sikre, at patienten havde givet samtykke til at deltage. Herefter startede 
dataindsamlingen 2-3 dage post operativ af de ergoterapeuter, der var tilknyttet den pågældende 
ortopædkirurgiske afdeling. 
 

2.2. Metode 

2.2.1 Dataindsamlingsmetoder 
 
2.2.1.1 Dataark 
Er udarbejdet til projektet og indeholder oplysninger om f.eks. civilstand, bolig, børn o.s.v.  
Er udfyldt af projektterapeuten med data fra cardex og patienten selv.  

2.2.1.2 Barthel 
Skalaen er en ADL-skala og udtrykker patientens grad af uafhængighed i forhold til personlige 
daglige færdigheder. Oplysningerne kan indsamles ved observation, ved samtale med patienten (evt. 
pårørende) samt fagpersoner [3].  

2.2.1.3 COPM (Candian Occupational Performance Measure)  
Udføres ved interview, hvor patienten angiver, hvor betydningsfuld aktiviteten er for patienten, 
hvor ”godt” patienten udfører aktiviteten, og hvor tilfreds patienten er med udførelsen [4]. Kan 
således måle patientens selvoplevede udvikling i aktivitetsudførelse hos den enkelte patient over tid.  
 
2.2.1.4 Ergoterapeutisk spørgeskema 
Er udarbejdet til projektet med det formål at undersøge patientens tryghed i forhold til at opholde 
sig i eget hjem.  

2.2.1.5 Euroqol  
Er et standardiseret redskab til måling af helbredsrelateret livskvalitet. Data er en egenvurdering, 
hvor data er selvrapporterede fra patienten. Dataindsamling foregår ved interview [5].  
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Tabel 1. Indsamlingsmetoder: 
Metode Hvordan Indhold Tidspunkt 
COPM Interview af patienten 

på afdelingen 
Patientens  
egenopfattelse 
af aktivitetsudførelse 

Under indlæggelse 
4 måneder efter  
udskrivelse 

Barthel Overførelse af data fra 
cardex 

Selvrappporterede data 
om patientens grad af 
uafhængighed 
i forhold til personlige 
daglige færdigheder  

Før indlæggelse 
Under indlæggelse 
4 måneder efter 
udskrivelse 

Euroqol 5d Interview af patienten 
på afdelingen 

Patientens  
egenvurdering af 
livskvalitet 
 

Før indlæggelse 
Under indlæggelse 
4 måneder efter  
udskrivelse 

Ergoterapeutisk 
spørgeskema 

Interview af patienten 
på afdelingen 

Patientens  
tryghedsniveau i 
forhold til udskrivelse 
og ophold i eget hjem 

Før indlæggelse 
Under indlæggelse 
4 måneder efter 
udskrivelse 

Dataark Overførelse af data fra 
cardex, eventuelt 
suppleret med 
oplysninger fra 
patienten 

Oplysninger om civil-
stand, boligform, børn 
o.s.v. 

Ved opstart af  
patienten 

 

2.2.2 Analysemetoder 
 
2.2.2.1 Dataark 
Ved analyse af alder er anvendt T-test. Ved analyse af køn og civilstand er anvendt Chi-i-anden test. 

2.2.2.2 Barthel 
Forskelle mellem interventionsgruppens og kontrolgruppens evne til at udføre dagligdags aktiviteter 
er undersøgt ved regressionsanalyse. Den anvendte model er en ordered logit model, og modellen er 
tidligere anvendt ved analyse af ADL-score af f.eks. Bradley et al. [6] Der er foretaget analyse på 4 
udvalgte aktiviteter: bad, personlig toilette, af- og påklædning og toiletbesøg. 

2.2.2.3 COPM (Candian Occupational Performance Measure) 
Forskellen mellem interventionsgruppe og kontrolgruppe er testet ved Willcoxon rang-sum test. 
Oplysningerne fra COPM er også analyseret ved at se på andelen af patienter i henholdsvis 
interventions- og kontrolgruppen, som opnår en fremgang, tilbagegang eller status quo. Den 
statistiske analyse er sket ved chi-i-anden test.  
 
2.2.2.4 Ergoterapeutisk spørgeskema 
Forskelle mellem interventionsgruppens og kontrolgruppens evne til at udføre dagligdags aktiviteter 
undersøges ved regressionsanalyse (ordered logit model).  
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2.2.2.5 Euroqol  
Forskelle mellem grupperne er undersøgt ved T-test. 

3. Resultater 

3.1 Baggrundsvariabler 
Patienterne i interventionsgruppen er 5 år ældre i gennemsnit end kontrolgruppen. 
Forskellen er statistisk signifikant, og de to grupper er således ikke sammenlignelige, hvilket 
betyder, at det er nødvendigt at tage hensyn til forskellen i patienternes gennemsnitsalder i de to 
grupper, når data sammenlignes. 
Med hensyn til køn og civilstand er forskellene ikke statistisk signifikante, og de to grupper kan 
derfor sammenlignes på disse områder.  

3.2 Barthel 
Det ses at: 

o At interventionen ikke har nogen statistisk signifikant effekt på patienternes evner 
vedrørende bad, personlig toilette og af- og påklædning.  

o At interventionen har effekt på patienternes udførelse af toiletbesøg. Dog er der statistiske 
problemer i denne model på grund af for lille variation i data, idet alle 24 patienter i 
interventionsgruppen har den højeste score ved måling på denne aktivitet.  

o Kønnet har ikke nogen betydning for, hvordan man udføre ADL efter 4 måneder. 
o Jo ældre patienten er, jo lavere er ADL-scoren.  
o Jo højere scoren er i forhold til bad ved udskrivning, jo højere er scoren efter 4 måneder. 

3.3 COPM 
Da de to grupper er statistisk signifikant forskellige ved udskrivelsen, kan de ikke sammenlignes 4 
måneder senere. Scoren for ændringer i udførelse er højere hos interventionsgruppen end hos 
kontrolgruppen, men forskellen er ikke statistisk signifikant, og det kan ikke konkluderes, at 
interventionsgruppen har opnået større fremgang end kontrolgruppen.  

Ændringer i udførelse og tilfredshed (Se figur 2 & 3) 
I forhold til udførelsen ses det, at 92% af patienterne i interventionsgruppen opnår en forbedring 
mod kun 83% i kontrolgruppen. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Tilsvarende gælder 
med hensyn til tilfredsheden, hvor andel af patienter, der oplever fremgang, er størst i 
interventionsgruppen, uden at forskellen dog er statistisk signifikant.  
 
Figur 2. Ændringer i udførelse på personniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Fremgang Tilbagegang Status quo

Kontrolgruppe
Interventionsgruppe



 

 7

Figur 3. Ændringer i tilfredshed på personniveau. 
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3.4 Ergospørgeskema 
Det ses: 

o At interventionen kun i et tilfælde har statistisk signifikant effekt på patienternes svar. 
Nemlig vedrørende vedrørende fald udenfor hjemmet. Sammenhængen har imidlertid 
den modsatte retning af det forventede, idet patienterne i interventionsgruppen 
udtrykker, at de er mere bange for at falde udenfor end patienterne i kontrolgruppen. 
For de øvrige 4 spørgsmål er der ikke fundet statistisk signifikante sammenhænge.  

o At der ikke er forskel i tilstanden før indlæggelsen hos de to grupper. 
o Ved udskrivning er der lidt højre værdier i forhold til før indlæggelse, hvilket viser, at 

patienterne er mere usikre end før indlæggelsen. Kun i forhold til at udføre ADL ses 
en lille forskel mellem interventions- og kontrolgruppen, hvor interventionsgruppen er 
lidt mere usikker. Dette kan skyldes interventionsgruppens højere alder. 

o  4 måneder efter udskrivelsen ses det, at patienterne fra interventionsgruppen er mere 
utrygge i forhold til at falde udenfor end kontrolgruppen. 

  

3.5  EuroQol-data 
Det ses:  

o At patienternes gennemsnitlige helbredsrelaterede livskvalitet er højere i 
interventionsgruppen end i kontrolgruppen ved udskrivning. Forskellen er statistisk 
signifikant forskellig, mens gennemsnitsværdier efter 4 måneder ikke er statistisk 
signifikant forskellige. 
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Forhold der påvirker udskrivelsen og hverdagen efter udskrivelsen 
hos patienter med en hoftenær fraktur (kvalitativ) 

4. Deltagere og metoder 

4.1 Patienter 
Der blev interviewet 8 patienter, der alle havde deltaget i "Effektmåling af øget ergoterapeutisk 
indsats til patienter med en hoftenær fraktur på Odense Universitetshospital".   Kun patienter, der 
indenfor de sidste 9 måneder havde deltaget i ovennævnte projekt og patienter uden demens, blev 
valgt for at sikre, at de forsat kunne huske udskrivelsen og dens omstændigheder.  
I forhold til interviewene blev patienterne kontaktet telefonisk af projektterapeuten og spurgt, om de 
ville deltage i et interview og fik forklaret målet med interviewet, hvorefter de gav mundtligt 
samtykke.  

4.2 Dataindsamling 
Der er valgt at arbejde efter den kvalitative metode i et fænomologisk perspektiv, fordi der ønskes 
viden om patienternes erfaringer, oplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger. [7] 
Ud fra målformuleringen blev der udarbejdet en semistruktureret interviewguide. Interviewguiden 
er gennemlæst af en til projektet tilknyttet antropolog og sammenholdt med målformuleringen. Et 
pilot interview blev udført og hørt igennem sammen med antropologen. Dette for at gennemgå 
indholdet af spørgsmålene, for at validere interviewteknikken og for at bevidstgøre så meget af 
interviewerens forforståelse som muligt. 
Alle interviewene, som varede ca. 45 minutter hver, blev foretaget af projektterapeuten i patientens 
eget hjem 2-9 måneder efter udskrivelsen.  
Båndene blev efterfølgende transskriberet af en sekretær. Interviewene blev transskriberet ordret 
med pauser, stemmestyrke og lignende.  

4.3 Dataanalyse 
Efter at alle interviewene var transskriberet, blev et interview sorteret fra, idet patientens hustru 
havde deltaget i interviewet, og det viste sig overvejende at være hendes oplevelse af mandens 
udskrivelse, der var fremkommet. Således endte antallet af interviewede patienter på 7 personer 
(Tabel 2). 
 
Tabel 2. Patientfordeling på alder, køn, civilstand og pensionsstatus 
Alder Kvinder Mænd Gift Enke Efterlønsmodtager Pensionist 
60-69 
70-79 
80-89 

2 
3 
2 

0 
0 
0 

2 
1 
0 

0 
2 
2 

2 
0 
0 

0 
3 
2 

I alt 7 0 3 4 2 5 
 
Herefter blev transskriptionerne analyseret kvalitativt ved brug af indholdsanalyse. [8] 
Først blev de meningsbærende enheder fundet i teksten. Disse blev omskrevet til koder for at finde 
essensen af udtalelserne. Herefter blev koderne reduceret og rubriceret efter temaer til et højere 
abstraktionsniveau til subkategorier på 3 niveauer. Disse blev til sidst grupperet i to kategorier: 
”Forhold der påvirker udskrivelsen” og ”Forhold der påvirker hverdagen efter udskrivelsen” (Tabel 
3). 
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Således er det forsøgt at sikre en sammenhæng fra de rå data til koder til subkategorier til kategorier 
og tilbage igen.  
 
Tabel 3. Eksempler på processen i indholdsanalyse ifølge Jensen og Petersson [8] 
Interviewguide Meningsbærende 

enheder 
Koder Subkategori 

Niveau 1 
Subkategori 
Niveau 2 

Subkategori 
Niveau 3 

Kategorier 

Hvordan var det 
at blive 
udskrevet efter 
indlæggelsen? 

”Og jeg syntes jo, 
at det var forkert 
at blive udskrevet, 
når mit sukkertal 
var så højt” 
 

Synes det 
var forkert 
at blive 
udskrevet 
fordi hendes 
blodsukker 
var højt 
 

Forkert at 
blive 
udskrevet 
med højt 
blodsukker 
 

Oplevelse 
omkring 
udskrivelsen 

Selve 
udskrivelsen 

Forhold der 
påvirker 
udskrivelsen 

Er der noget af 
det nævnte, du 
ikke kan, som 
du kunne før? 
 

”… og så har man 
jo dét - nu har vi 
badekar. Bruseren 
er inde i 
badekarret, ikke?  
men.. så er der jo 
noget, der hedder 
etagevask. Dét 
kan osse lade sig 
gøre!  

Har 
bruseren 
inde i 
badekarret, 
men så er 
der noget 
der hedder 
etagevask 
det kan 
også lade 
sig gøre 
 

Etagevask i 
stedet for bad 
 

Ændringer i 
udførelsen af 
daglige 
aktiviteter 

Udførelse af 
daglige 
aktiviteter 
(se definition) 

Forhold der 
påvirker 
hverdagen 
efter 
udskrivelsen 

 

5. Resultater 

5.1 Forhold der påvirker udskrivelsen 
• Hjemmebesøg. Om der er foretaget et hjemmebesøg før udskrivelsen. 
• Selve udskrivelsen. Om patienten føler sig klar til udskrivelse. 
• Transporten hjem. Om patienten bliver afhentet til den aftalte tid, så eventuelle aftaler kan 

overholdes. 
• Hjemkomsten. Påvirket af om de kommer hjem til et tomt hus, eller er der nogen til at tage 

imod dem. 
• Hjælpemidler. Om de hjælpemidler, patienten skal bruge, er installeret. 

5.2 Forhold der påvirker hverdagen efter udskrivelsen 
• Udførelsen af de daglige aktiviteter: 

Overordnet gives der i forhold til udførelsen af de daglige aktiviteter udtryk for, at 
patienter ønsker så stor en grad af selvstændighed som muligt.   
Alle oplever, at udførelsen af de daglige aktiviteter tager længere tid, og at deres 
mobilitet er påvirket i mere eller mindre grad. I øvrigt har patienterne brug for hjælp fra 
henholdsvis det ikke-professionelle og det professionelle netværk for at klare de daglige 
aktiviteter. Patienterne oplever, at genoptræning er vigtig og påvirker udførelsen af de 
daglige aktiviteter.  
 
 



 

 10

• Utryghed: 
Årsagen til at patienter er utrygge er, at de er bange for at falde, og det uanset om de 
lever alene eller sammen med en ægtefælle. De, som bor alene, er oftest mere utrygge 
ved at bevæge sig rundt, også i eget hjem. 

• Hjælpemidler 
Hjælpemidlerne bruger patienterne dels for at blive mere selvstændige, men også til at 
skabe større tryghed og forebygge fald.  

• Smerter 
Smerter fylder meget i hverdagen og giver anledning til bekymring om 
medicinforbruget.  

• Anden sygdom 
Anden sygdom har selvfølgelig også indflydelse på udførelsen af de daglige aktiviteter.  

6. Diskussion og konklusion 

6.1 Validitet 

6.1.1 Kvantitative del 
Det kvantitative projektet har været i gang i en meget lang periode, hvilket primært skyldes, at det 
var vanskeligt at få det planlagte antal patienter i undersøgelsen på grund af flere projekter på 
afdeling O3. 
Den lange indsamlingsperiode har haft indflydelse på flere områder. For det første var der undervejs 
flere skift af projektterapeut, hvilket kan have betydet færre henviste patienter, eller at patienterne 
blev udskrevet, før data var indsamlet. For det andet har det været svært at bevare motivationen til 
dataindsamlingen, hvilket kan have påvirket grundigheden, hvormed data er indsamlet.  
Flere forskellige ergoterapeuter har skullet indsamle data, og der er ikke givet vejledning i, hvordan 
data indsamles. Dette har betydning for ensartetheden af indsamlingsmetode og kan have påvirket 
patienternes svar. [9] Undersøgelsen er ikke blinded, hvilket indebærer en risiko for påvirkning af 
projektterapeut eller den ergoterapeut, der indsamler data, ved for eksempel scoringen.  
Det lave antal patienter gør det svært at påvise statistisk sikre forskelle mellem de to grupper, 
ligesom det med det lave antal patienter må forventes, at vi kun finder mindre forskelle hos de to 
grupper.  
Gennemsnitsalderen i interventionsgruppen er højere end i kontrolgruppen. Det betyder, at man ved 
sammenligninger mellem de to grupper altid sammenligner med en yngre kontrolgruppe. Det gør 
det svært at måle en eventuel bedre udvikling hos interventionsgruppen end hos kontrolgruppen, 
idet den fysiske kapacitet generelt reduceres med stigende alder, hvilket kan nedsætte 
genoptræningspotentialet.[10] Rent statistisk forsøges det at tage højde for det problem, når data 
analyseres ved hele tiden at tage hensyn til alder.   
At revurderingen sker 4 måneder efter udskrivelsen kan have betydning for udfaldet af 
undersøgelsen. I undersøgelsen fra Hagsten et al.[11] finder de, at begge grupper får bedre 
funktionsniveau over tid, og at de efter 2 måneder næsten har samme score i forhold til ADL og 
IADL. Det kan betyde, at det efter 4 måneder ikke er muligt at registrerer nogen forskel mellem de 
to grupper. 

6.1.2 Kvalitative del 
Det har i den kvalitative del ikke været muligt at præsenterer fortolkningerne for de interviewede 
patienter, således at de kunne afgøre gyldigheden af projektterapeutens tolkning. [7] Det er i stedet 
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forsøgt at validere patienternes udsagn undervejs i interviewet. Dette er gjort ved, at 
projektterapeuten tjekkede sin opfattelse af svaret ved for eksempel at spørge ”Har jeg forstået dig 
rigtigt, når jeg siger…”[12] Det er gennem indholdsanalysen forsøgt at sikre, at projektterapeutens 
fortolkninger holdes indenfor patienternes forståelseskontekst. Dette betyder, at det i høj grad er 
patientens udsagn og holdninger, der fremkommer, og at påvirkningen fra projektterapeutens 
forforståelse minimeres (se Tabel 3). 
Patienterne havde ikke før mødt projektterapeuten, og nogle var usikre på, hvad interviewet gik ud 
på før besøget. Andre var meget opmærksomme på, at projektterapeuten kom fra sygehuset og 
brugte lejligheden til at fremkomme med kritikpunkter fra indlæggelsen. Disse kritikpunkter kan 
have påvirket deres øvrige udtalelser i negativ retning.   
I hverdagen arbejder projektterapeuten ikke med patienter med en hoftenær fraktur. Dette har 
betydet begrænset erfaring med denne patientgruppe, hvilket gav mulighed for at høre det nye og 
det uventede i svarene, da disse ikke var kendt på forhånd.  
 
Projektterapeuten har på grund af begrænset tid ikke selv transskriberet interviewene, hvilket 
betyder, at den analytiske proces, der sker under transskriptionen, ikke er sket.   
 
Til trods for det lave antal interviewede patienter endte undersøgelsen med et varieret udvalg af 
udsagn med stor bredde. Denne variationsbredde giver mulighed for udvikling af nye hypoteser og 
for beskrivelse af flere nuancer. Samtidig er der paradokser og modsigelser i materialet, der viser, at 
livet ikke er enten-eller og som viser de spændingsfelter, der er en af den kvalitative forsknings 
styrker. [9] 

6.2 Referenceramme/forforståelse 
Indgangen til projektet er projektterapeutens arbejde som ergoterapeut og de dertil hørende 
teoretiske referencerammer, som er en grundlæggende forståelse af, at hverdagens aktiviteter 
influerer på menneskers sundhed og livskvalitet. [13] 
Ved dataindsamlingen til den kvalitative del er det forsøgt at tage højde for dette blandt andet ved 
ikke kun at forfølge emner, der relaterer sig til det ergoterapeutiske arbejdsområde. Styringen af 
interviewene kan have betydet, at der er oplevelser i forløbet, som patienten ikke har fortalt om, og 
at der er emner, som ikke ville være kommet frem uden projektterapeutens spørgsmål. Der er også 
fremkommet emner, som skyldes projektterapeutens baggrund, men som viste sig ikke at være 
relevante for undersøgelsen, for eksempel hvor meget ergoterapeutisk træning patienterne fik under 
indlæggelsen. Endelig fremkom der også emner, der ikke blev spurgt om, for eksempel 
faldepisoden og smerter. 

6.3 Diskussion 
Ved udførelsen af udvalgte ADL-aktiviteter (bad, personlig toilette, af- og påklædning og 
toiletbesøg) ses det, at selvom vi kontrollerer for køn, alder og tilstand ved udskrivelsen, så er der 
ingen forskel på de to grupper. Der er dog statistisk signifikans for, at jo højere score ved 
udskrivelsen, jo højere score 4 måneder efter i forhold til bad. Ved de øvrige aktiviteter er der tegn 
på, at jo bedre man udfører disse aktiviteter ved udskrivelsen, jo bedre udføres de 4 måneder efter 
udskrivelsen, men det er ikke statistisk signifikant. Undersøgelsen af Hagsten et al. [11] viser 
ligeledes, at jo bedre selvrapporteret evne i forhold til IADL ved udskrivelsen, jo bedre 
selvrapporteret evne ved undersøgelsen 2 måneder senere.  
Selvom der ved analysen af COPM ikke er grundlag for at konkludere, at den ekstra 
ergoterapeutiske indsats har nogen effekt, viser det dog, når man går ind på personniveau, at en 
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større andel af interventionsgruppen end kontrolgruppen har oplevet en fremgang i udførelse og 
tilfredshed (figur 6 og 7), men det er ikke statistisk signifikant.   
 
Modsat Hagsten et al’s [11] undersøgelse ses der i denne undersøgelse ikke større fremgang hos 
interventionsgruppen end hos kontrolgruppen, når man ser på Barthel dataene. Hagsten et al.’s [11] 
undersøgelse viser således, at en individuel ergoterapeutisk behandling (træning) inklusiv indføring 
i brugen af hjælpemidler har en klinisk effekt i den tidlige rehabiliteringsfase.  
   
Den markante forskel på fremgangen hos interventionsgruppen og kontrolgruppen i undersøgelsen 
fra Hagsten et al.[11] skal ses i lyset af udgangspunktet for den ergoterapeutiske indsats. 
Kontrolgruppen fik her kun konventionel pleje af plejepersonalet, hvilket er anderledes i forhold til 
kontrolgruppen i denne undersøgelse. Det tyder på, at der kræves en vis forskel på indsatsen til 
interventions- og kontrolgruppen, for at der kan registreres en effekt af indsatsen. Man kan således 
overveje, om der kunne have været opnået bedre resultater i denne undersøgelse, hvis det 
ergoterapeutiske tilbud til interventionsgruppen havde været mere intensivt. Det ekstra tilbud, der 
blev givet, har højest sandsynligt ikke været nok til at øge patienternes funktionsniveau 
sammenlignet med kontrolgruppen. Omvendt er man nødt til at være opmærksom på konsekvensen 
af en mindre indsats til disse patienter. 
Dette underbygges yderligere af de faglige anbefalinger for ”Patientforløb for rehabilitering af 
patienter med følger af hoftenære knoglebrud”[5], der er et samarbejde mellem Fyns Amt og de 
fynske kommuner. Her anbefales der bl.a. daglig træning af PADL under indlæggelsen.   
Endvidere er der også det metodiske problem i forhold til sammenligningen af de to undersøgelser, 
at der i undersøgelsen fra Hagsten et al. [11] deltager flere patienter end i denne undersøgelse. 
Det er patienternes oplevelse, at genoptræning hjælper. I den kvalitative undersøgelse giver 
patienterne udtryk for, at den genoptræning de får i kommunalt regi i form af mobilitets- og 
konditionstræning, er af stor betydning. Det opleves, at det hjælper i forhold til mobiliteten. 
Genoptræning har dog også betydning for det sociale liv, idet nogle kun kommer ud af hjemmet, når 
de skal til genoptræning. Dette kan føre til overvejelse af, om træningen af de daglige aktiviteter 
skal lægges udenfor hjemmet. Ulempen ved dette kan være, at patienterne kan have vanskelig ved 
at overføre de afprøvede aktiviteter til hjemmet.  
 
 
At det er vigtigt for patienterne at kunne udføre de daglige aktiviteter og opnå en høj grad af 
selvstændighed i forhold til de daglige aktiviteter, understreges af patienternes oplevelser af 
hverdagen efter udskrivelsen. Måden, patienterne udfører de daglige aktiviteter på, ændres efter 
udskrivelsen, og de bliver afhængige af hjælp fra enten det ikke-professionelle netværk eller det 
professionelle netværk.  
Ændringerne er forskellige og på mange niveauer, men alle er opmærksomme på den. Et par ting 
går igen i udtalelserne: tingene tager længere tid, og mobiliteten er nedsat. Det sidste har indflydelse 
på andre aktiviteter som for eksempel at få købt ind og at komme til aktiviteter udenfor hjemmet, og 
for nogle har det medført, at de ikke længere kommer ud. Det betyder altså, at den nedsatte 
mobilitet kan føre til større eller mindre grad af isolering i hjemmet.  
Der tales ikke meget om betydningen af at få hjælp fra det professionelle netværk, hvorimod dette 
beskrives i forhold til det ikke-professionelle netværk. Det kan skyldes flere ting: at det er sværere 
at bede om hjælp fra pårørende og venner end at få den tilbudt fra det professionelle system, at man 
skylder dem større tak, og at det ikke-professionelle netværk er følelsesmæssigt involveret og mere 
omsorgsfuldt.  
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Om man har en ægtefælle eller ej ser ud til at have betydning for, om man får hjælpen fra det ikke-
professionelle netværk eller fra det professionelle netværk. Hvis man har en ægtefælle, modtages 
der i mindre grad hjælp fra det professionelle netværk, og ægtefællen tager over. Dette kan rejse 
spørgsmålet om, hvordan ægtefællen oplever dette.  
 
Ændringerne i udførelsen af de daglige aktiviteter og afhængigheden af hjælp fører til frustration, 
og der gives på flere måde udtryk for, at man ønsker at være selvhjulpen:  

- det er svært, at tingene ikke er, som de plejer 
- det er svært at være afhængig af andres hjælp  
- det er svært at bede om hjælp 

 
Der udtrykkes ikke kun frustration over at skulle have andres hjælp, men også taknemlighed over at 
man kan få hjælp, når man har brug for det.  
Måske er der også er en positiv effekt ved at få hjælp, for eksempel at man ser mere til børnene end 
tidligere.    
 
I forhold til trygheden ved at udføre ADL, viser undersøgelsen fra Hagsten et al. [11] jo større angst 
for at udføre ADL 3-4 dage efter operationen, jo større angst for at udføre ADL ved undersøgelsen 
2 måneder senere. I denne undersøgelse er der i et tilfælde (fald indenfor) statistisk signifikans for 
den forventede sammenhæng. Jo mere utryg ved udskrivelsen, jo mere utryg 4 måneder efter. Ved 
de øvrige (tryghed ved at være hjemme, falde udenfor og ved at udføre ADL) er der ikke statistisk 
signifikans, men fortegnet er positivt, hvilket tyder på, at jo mere tryg man er ved udskrivelsen, jo 
mere tryg er man 4 måneder efter. 
De interviewede patienter fortæller, at årsagen til, at de føler sig utrygge i hjemmet, primært er 
angsten for at falde igen. Denne angst påvirker deres mod på at udføre andre aktiviteter, som for 
eksempel at tage bad, at gå ud o.s.v.. Hagsten et al.’s [11] undersøgelse viser, at også den 
psykologiske støtte ved træningen med en ergoterapeut under indlæggelsen var vigtig for at 
opmuntre og vise patienterne, at det er muligt og uskadeligt at udføre daglige aktiviteter kort efter 
operationen. Således kunne det tænkes, at erfaringen fra indlæggelsen med at kunne udføre 
forskellige daglige aktiviteter ville give større tryghed, når man kom hjem. 
Angsten for at falde og derved for at udføre daglige aktiviteter kan reduceres. Hagsten et al.[11] 
beskriver, hvad hjemmebesøg og træning af daglige aktiviteter betyder for utrygheden. Et 
hjemmebesøg er en god mulighed for at give konkret vejledning i forebyggelse af fald og dermed 
nedsætte utrygheden. Det er i denne undersøgelse forskelligt, om der er foretaget hjemmebesøg i 
forbindelse med udskrivelsen, og det er begrænset, hvor meget patienterne siger om hjemmebesøg. 
Der ses heller ingen umiddelbar sammenhæng mellem, om der har været et hjemmebesøg og større 
tryghed, men de hjemmebesøg, der er foretaget, har ikke haft samme indhold som i undersøgelsen 
af Hagsten et al. [11]. Patienterne i denne undersøgelse oplever heller ikke hjemmebesøg som 
betydningsfulde. Dette kan man undre sig over, når man ser Hagsten et al.’s [11] undersøgelse, der 
har vist, at hjemmebesøg har betydning for mere end lige at få hjemmet indrettet. Eksempelvis giver 
det også mulighed for at indgå i tæt dialog med patienten, så man undgår for eksempel at flytte en 
afdød ægtefælles seng uden patientens samtykke. Man må spørge sig selv, om patienterne i denne 
undersøgelse generelt kender indholdet af og målet med et hjemmebesøg. 
Også hjemkomsten kan skabe utryghed - for eksempel er dét at komme hjem til et tomt hus 
forbundet med ubehag og utryghed. Det vides ikke, hvorvidt dette skyldes, at patienten generelt 
føler sig ensom, men det er også vigtigt at bemærke, at andre ting har indflydelse på hjemkomsten, 
for eksempel transporten der har indflydelse på, at ankomsttidspunktet til hjemmet er det, der er 
aftalt med hjemmeplejen.  
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Undersøgelsen af patienternes oplevelse af ændringer i deres helbredsrelaterede livskvalitet viser, at 
der ikke er forskel i de ændringer, patienterne opnår i løbet af de 4 måneder. Dog ses det, at 
patienternes gennemsnitlige helbredsrelaterede livskvalitet er højere i interventionsgruppen end i 
kontrolgruppen ved udskrivning, men ikke efter 4 måneder. Man skal her være opmærksom på, at 
Euroqol er en meget grov målemetode, der ikke egner sig til at registrere små ændringer i 
livskvaliteten.  
 
Smerter, som påvirker ens livskvalitet, er et af de områder, der ikke blev spurgt til ved interviewene, 
og alligevel fortalte alle patienterne uopfordret om deres smerter. Smerten har stor betydning for 
deres hverdag og deres livskvalitet, og der blev udtrykt undren over at skulle have så mange 
smerter. Samtidig udtrykte patienterne bekymring over den medicin, der var nødvendig at tage.  
 
Hjælpemidler bruger patienterne dels for at blive mere selvstændige men også til at skabe større 
tryghed og forebygge fald. For at hjælpemidlerne skal have den ønskede effekt for patienten, må 
terapeuten, der udleverer dem, sikre sig, at patienten ved, hvordan og til hvad hjælpemidlet bruges. 
Dette er i tråd med Hagsten et al.’s [11] undersøgelse, idet den ergoterapeutiske behandling også 
indeholder vejledning i brugen af hjælpemidler. Generelt er indstillingen til hjælpemidler positiv, 
men der blev givet udtryk for, at man ikke ønskede dem længere en højest nødvendigt. Man kan 
stille sig spørgsmålet, om hjælpemidler er det synlige tegn på, at alt ikke er som før? 
 
Anden sygdom var et andet emne, der heller ikke blev spurgt til i undersøgelsen, men der er 
tilfælde, hvor andre sygdomme også har indflydelse på udskrivelsen og udførelsen af de daglige 
aktiviteter, og det er derfor naturligt, at de nævnes. I forhold til udskrivelsen er det vigtigt at 
bemærke, at patienterne oplever sig selv som hele mennesker og derfor ikke føler sig klar til 
udskrivelse, hvis de har andre sygdomme, der ikke er færdigbehandlet. I forhold til udførelsen af de 
daglige aktiviteter kan for eksempel problemer med inkontinens blive større efter frakturen, fordi 
den nedsatte mobilitet betyder, at det bliver vanskeligere at skulle hurtigt og ofte på toilettet.   

6.4 Konklusion 
I forhold til udskrivelsen rejser der sig nye spørgsmål, som vil være relevante at stille, hvis man 
ønsker at forbedre udskrivelsen, for eksempel: 

- Hvornår oplever patienterne sig som færdigbehandlet? 
- Hvordan gøres hjemkomsten til en tryg og god oplevelse? 
- Hvordan sikrer vi os, at patienterne kender formålet med et hjemmebesøg? 
- Skal hjemmebesøg (inspireret af Hagsten et al.,[11] hvor hjemmebesøg tillægges større 

betydning) være en obligatorisk del af behandlingen?  
 
Det ser ud til have betydning for flere områder, om man har en ægtefælle: hvor meget hjælp man 
modtager fra sine børn og det professionelle netværk, og hvor tryg man er ved udskrivelsen. Dette 
kan rejse spørgsmålet om, hvordan ægtefællen oplever perioden og ansvaret.  
 
Ud fra den kvantitative undersøgelse, kan der ikke samlet vises nogen signifikant forskel på de to 
grupper med den ekstra indsats, der er givet i undersøgelsen. Årsagerne hertil er flere. Der er to 
metodeproblemer: antallet af patienter i undersøgelsen er ikke stort nok, og forskellen på de to 
gruppers alder, hvilket der korrigeres for i analyserne. En anden væsentlig grund er, at hvis man 
alene på baggrund af en øget ergoterapeutisk indsats skal se en bedring af funktionsniveauet, så er 
man nødt til at øge indsatsen betydeligt i Ergoterapiafdelingen på OUH.  
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Meget tyder dog på, at træning af de daglige aktiviteter under indlæggelsen har positiv effekt på 
flere ting:  

- Det giver et højt funktionsniveau - og jo højere funktionsniveau ved udskrivelsen jo højere 
funktionsniveau de første måneder efter udskrivelsen, hvilket betyder større selvstændighed. 

 
- Der er psykologiske faktorer i, at patienten har oplevet, at det er muligt og harmløst at 

udføre ADL kort tid efter operationen., hvilket giver tryghed. Jo større tryghed ved 
udskrivelsen jo større tryghed senere. 

 
- Selvom patienterne alle får det bedre over tid, er det vigtigt, at de allerede ved udskrivelsen 

er så selvstændige og uafhængige af hjælp som muligt, hvilket patienterne også selv giver 
udtryk for. Dette er en vigtig faktor for patienttilfredsheden og samfundsøkonomien.  

 
 
Inddrager vi samtidig resultaterne fra Hagsten et al., [11] der viser, at individuel ergoterapeutisk 
træning kan fremskynde patienter med en hoftenær frakturs muligheder for at udføre daglige 
aktiviteter efter udskrivelsen, hvilket øger muligheden for, at patienten vender tilbage til et 
uafhængigt liv i hjemmet, og dernæst patienternes klare udtrykte ønske om at være så selvstændige 
i det daglige aktiviteter som muligt, må vi overveje, om det ikke er relevant med en øget 
ergoterapeutisk indsats under indlæggelse til denne gruppe patienter, så deres funktionsniveau i 
forhold til de daglige aktiviteter er så god som mulig ved udskrivelsen.   
 
 
 
Den samlede rapport fås ved henvendelse til:  
Marianne Møller: marianne.moeller@ouh.fyns-amt.dk 
eller Ledende ergoterapeut Hanne Kaae Kristensen: hanne.kaae@ouh.fyns-amt.dk    
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