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Sammanfattning 

Osteoporos är en mycket vanlig sjukdom och medför ett lidande för patienten, med 

minskad livskvalitet och ökad mortalitet som följd. I takt med att den globala 

befolkningen blir äldre, växer också antalet som drabbas av osteoporos. Kostnaderna 

för samhället är stora, och bedöms växa i framtiden om inte vården för patienter med 

osteoporos förändras. Kunskapen bland sjuksköterskor kring omvårdnadsåtgärder vid 

osteoporos är begränsad och detta behov behöver kompletteras för att omvårdnaden 

ska förbättras. För att bidra till detta var syftet med denna studie att beskriva 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med osteoporos. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie med inspiration av innehållsanalys. I 

litteraturstudiens resultat synliggörs och beskrivs omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

har till sitt förfogande i omvårdnadsarbetet för patienter med osteoporos. Även 

faktorer som begränsar sjuksköterskan i implementeringen av omvårdnadsåtgärder 

framkommer. Genom att nyttja bland annat utbildning, rådgivning, bedömning och 

fysisk aktivitet kan osteoporos förebyggas och motverkas. Det anses att mer forskning 

behövs kring sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med osteoporos.
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Abstract 

Osteoporosis is a very common disease which causes suffering for the patient with 

reduced quality of life and increased mortality as a result. With an increasing lifespan 

of the global population, the incidence of osteoporosis also increases. The costs for 

society are huge, and are estimated to rise further if the care for patients remain 

unchanged. The knowledge among nurses about nursing interventions when it comes 

to osteoporosis is limited, and this gap needs to be filled to improve the nursing care. 

In order to contribute to this, the purpose of this study was to describe nurse’s 

interventions for patients with osteoporosis. The study was conducted as a literature 

study and the analysis inspired by content analysis. The literature study’s result 

highlights and describes nursing interventions the nurse can use in the care of patients 

with osteoporosis. Factors limiting the nurse’s implementation also emerges. By using 

education, counselling, assessment and physical activity osteoporosis can be 

prevented and counteracted. Further research surrounding nurse’s interventions for 

patients with osteoporosis is considered necessary.
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Inledning 

Risken att drabbas av en fraktur varierar världen över och Sverige tillhör de länder där 

risken att drabbas är störst. Orsakerna kan vara brist på D-vitamin, kostvanor och 

hereditet men de är inte helt fastställda (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2003). I Sverige är det dessutom fler människor som dör till följd av en 

höftfraktur än av trafikolyckor (Hernlund et al., 2013). SBU (2003) beskriver att var 

tredje svensk kvinna i åldern 70–79 år har benskörhet, osteoporos, vid en 

bentäthetsmätning i höften. Risken att en svensk kvinna över 50 års ålder drabbas av 

en eller flera osteoporosrelaterade frakturer någon gång under sin livstid är cirka 50 

procent, medan samma risk är hälften så stor för män (SBU, 2003). Osteoporos 

drabbar hela skelettet och har man drabbats av en fraktur ökar risken för att drabbas 

av ytterligare frakturer (Sambrook & Cooper, 2006). 

Enligt SBU (2003) var den totala kostnaden för osteoporosrelaterade frakturer i det 

svenska samhället 3,5 miljarder kronor under år 2002. Den totala kostnaden innefattar 

både direkta kostnader i form av slutenvård, öppenvård, läkemedel och kommunal 

service samt indirekta kostnader i form av sjukskrivning och förtidspensionering. Den 

direkta kostnaden uppgick till cirka 3,1 miljarder kronor, vilket motsvarade 1,9 

procent av den totala kostnaden i svensk sjukvård (SBU, 2003). En enskild höftfraktur 

beräknas kosta cirka 125 000 kronor (Wallander et al., 2017). År 2006 beräknades 

den totala kostnaden för osteoporosrelaterad vård i Sverige uppgå till 4,6 miljarder 

årligen (Borgström et al., 2006).  

Inom sjukvården både nationellt och internationellt uttrycks ett behov av ökad 

kunskap kring sjukdomen osteoporos, hur den ska utredas samt hur omvårdnaden ska 

utföras (Claesson, Toth-Pal, Piispanen & Salminen, 2015; Hammoudeh, 

Abdelrahman, Chandra & Hammoudeh, 2015; Park, Lee & Koo, 2017; Zhang & 

Chandran, 2011). 

Bakgrund 

Skelettet består av cirka 200 ben och har som funktion att skydda våra inre organ, 

exempelvis det centrala nervsystemet, hjärta och lungor. Det stöttar kroppen 

tillsammans med muskulatur och leder vilka tillsammans utför kroppens rörelser. 

Skelettet utgör även en reservoar för olika mineraler och salter (Christensen & 

Marieb, 2012). Benvävnaden som skelettet är uppbyggt av består delvis av kollagen 

och mineralsalter (Wallander, Lorentzon & Kindmark, 2017). Kollagenets fibrer ger 

benet förmåga att motstå belastning medan mineralerna skapar hårdheten, där kalcium 

och fosfat spelar en viktig roll (Christensen & Marieb, 2012). Mineralerna som lagras 

i benen kan användas för att reglera och upprätthålla en korrekt koncentration av 

kalciumjoner i kroppens celler (Rydholm & Gustafson, 2012). Benvävnaden bryts ned 

och byggs upp i en ständig process, vilken benämns remodellering. Uppbyggnaden 

benämns benformation och nedbrytningen benämns benresorption. Samspelet mellan 



 

 2 

benformation och benresorption medför att utsliten vävnad byts ut och bidrar till att 

benmassan ökar vid mekanisk belastning (Rachner, Khosla & Hofbauer, 2011). Tre 

olika celltyper är involverade i remodelleringsprocessen: osteoblaster, osteocyter och 

osteoklaster. Tillsammans ansvarar de för uppbyggnad, nedbrytning och 

näringsupptag i benvävnaden (Rachner et al., 2011). 

Enligt Wallander et al. (2017) är mängden benmassa störst vid 20-30 års ålder oavsett 

kön och bibehålls på ungefär samma nivå under de kommande 10-20 åren. Därefter 

bidrar en obalans i remodelleringsprocessen till att nedbrytningen av benvävnad blir 

större än nyproduktionen och den totala benmassan minskar (SBU, 2003). 

Inledningsvis ligger förlusten på ungefär 0,5 till 1 procent av den totala benmassan 

per år för bägge könen och för kvinnor ökar hastigheten efter menopaus (Wallander et 

al., 2017). 

Osteoporos 

Tillståndet när obalansen mellan nedbrytning och uppbyggnad är större än normalt 

benämns osteoporos. Tillståndet karakteriseras av en minskad mängd benmassa vilket 

innebär lägre bentäthet, sämre hållfasthet och en ökad frakturrisk (Ericson & Ericson, 

2012). Primär osteoporos benämns den benskörhet som beror på naturligt åldrande, 

menopaus eller livsstilsfaktorer (SBU, 2003). Sekundär osteoporos är en följd av 

bakomliggande faktorer. De bakomliggande faktorerna kan exempelvis vara 

behandling med kortison eller immunsuppressiva läkemedel, eller annan sjukdom 

som hyper- eller hypotyreos, diabetes mellitus, inflammatoriska tarmsjukdomar och 

anorexia (Mirza & Canalis, 2015). 

Ofta utvecklas osteoporos symtomlöst och sällan ställs diagnos innan den första 

frakturen har inträffat (Rachner et al., 2011). För att fastställa diagnosen används 

framförallt en metod där bentätheten mäts i exempelvis höftben eller ryggrad med 

hjälp av dual energy x-ray absorptiometry-röntgen (DXA) (Lorentzon & Cummings, 

2015). År 1994 fastställde World Health Organization (WHO, 2003) vilken grad av 

avvikelse från friska individers mätvärden som skulle klassas som osteoporos. DXA-

mätningar i höftbenet utifrån WHO:s kriterier innebär att ungefär 13–18 procent av 

alla postmenopausala kvinnor i USA har diagnosen osteoporos, och med fler 

mätställen skulle siffran bli betydligt högre (Lorentzon & Cummings, 2015). Det har 

även visat sig att diagnosen kan ha en negativ psykologisk effekt för den drabbade 

och leda till oro och en rädsla för att falla (Lorentzon & Cummings, 2015). 

Riskfaktorer för osteoporos 

Risken att drabbas av osteoporos påverkas av olika faktorer, vilka är påverkbara eller 

icke påverkbara (SBU, 2003). Påverkbara riskfaktorer är faktorer vars effekt kan 

minskas genom att vissa åtgärder vidtas. Exempel på påverkbara faktorer är fysisk 

inaktivitet, lågt body mass index (BMI), kostfaktorer och regelbunden användning av 
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tobak eller alkohol (SBU, 2003). Icke påverkbara riskfaktorer för osteoporos 

inkluderar ärftlighet, kvinnligt kön, hög ålder, tidig menopaus och lång kroppslängd 

(SBU, 2003). 

Konsekvenser av osteoporos 

Enligt SBU (2003) sker cirka 70 000 frakturer i Sverige varje år relaterat till 

osteoporos där 18 000 av dem är höftfrakturer. En höftfraktur orsakas nästan alltid av 

en fallolycka i sidled mot övre delen av lårbenet och kräver sjukhusvård (SBU, 2003). 

Sambrook och Cooper (2006) beskriver höftfrakturer som den mest förödande typen 

av fraktur med en 10–20 procent högre risk för dödlighet inom framförallt de första 

sex månaderna efter fraktur. Wallander et al. (2017) påpekar att en tredjedel av alla 

svenska män och 15 procent av alla svenska kvinnor i åldern 85 år och uppåt avlider 

inom tre månader efter en höftfraktur. 

Kotkompressioner beror oftast på lätta lyft eller vardagliga aktiviteter och endast en 

fjärdedel på grund av fall. Handledsfrakturer är betydligt vanligare bland kvinnor än 

män (Sambrook & Cooper, 2006). Att drabbas av en fraktur resulterar i försämrad 

livskvalitet, minskad livskraft och minskad fysisk funktion (Barcenilla-Wong, Chen, 

Cross & March, 2015). Smärta beskrivs i studien av Svensson, Olofsson, Karlsson, 

Hansson och Olsson (2016) som en konstant följeslagare i livet hos kvinnor med 

osteoporosrelaterade kotkompressioner. Små rörelser som att luta sig framåt, förflytta 

armarna eller att ta sig upp från liggande position kunde resultera i svår smärta. Trots 

användandet av smärtstillande läkemedel var smärtan fortfarande närvarande 

(Svensson et al., 2016). Osteoporosrelaterade kotkompressioner kan leda till en 

framåtriktad krökning av ryggraden vilket medför att tyngdpunkten i kroppen ändras. 

I värsta fall bidrar detta till att bröstkorgen trängs ihop, vilket kan påverka andningen 

negativt (Wallander et al., 2017). Att ständigt vara ihopsjunken kan leda till en ökad 

fysisk trötthet och en ökad stelhet i kroppen, vilket begränsar möjligheten att 

genomföra enkla vardagliga aktiviteter (Svensson et al., 2016). Den begränsade 

rörligheten och den försämrade förmågan att utföra vardagliga aktiviteter kan leda till 

en försämrad livskvalitet (Yoon et al., 2014). 

Behandling 

Farmakologisk 

Den dominerande farmakologiska behandlingen vid osteoporos består av 

antiresorptiva läkemedel vilka hämmar bennedbrytning och därmed stärker 

benvävnaden (Sambrook & Cooper, 2006). Antiresorptiva läkemedel kan exempelvis 

vara bisfosfonater i form av alendronsyra eller zolendronsyra, eller denosumab 

(Wallander et al., 2017). 
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Icke farmakologisk 

Icke farmakologiska åtgärder vid osteoporos inkluderar bland annat fysisk aktivitet, 

livsstilsförändringar i form av rökstopp och måttligt intag av alkohol samt adekvat 

intag av kalcium, D-vitamin och protein (Drake, Clarke & Lewiecki, 2015). 

Kunskapsläget hos sjuksköterskor och patienter 

Tidigare innefattade sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid osteoporos fysisk 

aktivitet, uppmuntran till livsstilsförändringar i form av rökstopp och ett begränsat 

alkoholintag samt en kost rik på kalcium och D-vitamin (Miller, 1995). Redan då 

rekommenderades sjuksköterskor att tillämpa omvårdnadsåtgärderna preventivt för att 

motverka osteoporos (Miller, 1995). 

I ett utlåtande av National Institutes of Health (NIH, 2000) beskrivs bland annat 

tillvägagångssätt kring hur man ska utbilda allmänheten och vårdpersonal om 

prevention, diagnostik och behandling vid osteoporos samt hur patienter ska 

identifieras för att diagnostiseras och behandlas (NIH, 2000). Vidare belyses behovet 

av fortsatt forskning för att påvisa vilken den optimala behandlingen är för att 

förhindra efterföljande frakturer vid osteoporos (NIH, 2000). 

Claesson et al. (2015) beskriver i sin studie ett behov av ökad kunskap kring 

osteoporos och behandling för tillståndet bland distriktssjuksköterskor inom den 

svenska primärvården. Resultatet i Claesson et al.:s studie (2015) tyder på att det finns 

en kunskapsbrist bland svenska sjuksköterskor, inte enbart kring osteoporos utan även 

kring bedömning av patienters risk för att drabbas av osteoporos. Trots att det verkar 

finnas en kunskap kring hur fall ska förhindras, begränsas detta av en okunskap kring 

fysisk aktivitet, vilket kan nyttjas i fallpreventivt syfte. I de fall fysisk aktivitet kan 

vara aktuellt, uppges patienter ofta hänvisas till andra professioner. Det framgår även 

att det finns en vilja bland sjuksköterskor att lära sig mer och att arbeta mer 

tvärprofessionellt, dock hindras detta genom att osteoporos är ett tillstånd med låg 

prioritet (Claesson et al., 2015).  

Även globalt sett finns ett utbildningsbehov kring osteoporos. Både bland 

sjuksköterskestudenter och färdigutbildade sjuksköterskor finns studier som visar att 

kunskaperna är begränsade kring sjukdomen samt dess riskfaktorer och behandling 

(Hassan, Bashour och Koudsi, 2013; Park et al., 2017; Zhang & Chandran, 2011). 

Kunskapsbristen varierar men berör bland annat vikten av nutrition och fysisk 

aktivitet för att främja god benhälsa (Park et al., 2017). Övergripande kunskap om 

sjukdomen har visat sig vara något bättre men framförallt kring preventiv behandling 

och riskfaktorer är kunskapsnivån låg. Detta tyder på en nivåskillnad mellan 

allmänhetens förväntningar på sjukvårdspersonalens kunskapsnivå och deras 

egentliga förmåga (Zhang & Chandran, 2011). 
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Det är inte endast bland hälso- och sjukvårdspersonal ett behov av utbildning och 

kunskap finns. Patienter med osteoporos präglas av samma problematik med en 

okunskap kring framförallt riskfaktorerna kopplade till det egna sjukdomstillståndet. 

Sjuksköterskor har möjligheten att öka kunskapsnivån bland patienter med osteoporos 

och borde aktivt arbeta för att bidra med utbildning (Hammoudeh et al., 2015). 

Sjuksköterskans roll och etiska principer 

Utifrån värdegrunden för omvårdnad av Svensk sjuksköterskeförening (2016) är 

målet för omvårdnad att främja hälsa, motverka ohälsa och lindra lidande. En god 

omvårdnad innebär att ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att värna 

om patientens hälsa. Utebliven vård och bristande kunskap kan kränka patienten och 

öka lidandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Omvårdnadsåtgärder syftar till att patienter ska återgå till hälsa från ett tillstånd av 

ohälsa. Omvårdnadsåtgärder inkluderar behandling, hälsofrämjande insatser och 

prevention (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Sjuksköterskan har en mängd 

åtgärder till sitt förfogande i omvårdnadsarbetet och förutom såromläggning, 

administration av läkemedel och provtagning finns många andra redskap 

sjuksköterskan kan nyttja. För att främja hälsa och motverka ohälsa kan 

sjuksköterskan exempelvis utbilda patienter, närstående eller större grupper kring 

sjukdomstillstånd, symtom och behandlingar (Bulechek, Butcher, Dochterman & 

Wagner, 2013). Det ingår även i sjuksköterskans omvårdnadsarbete att stötta och 

vägleda patienter genom att agera rådgivande, svara på frågor och sprida information. 

Det är viktigt att identifiera patienternas egna behov och resurser samt att anpassa 

vården utifrån dessa behov. Sjuksköterskan kan även stötta vid utformande och 

upprätthållande av styrke- eller balansfrämjande träningsprogram i syfte att bibehålla 

eller öka en patients fysiska förmåga (Bulechek et al., 2013). 

Omvårdnadsarbetet ska utgå ifrån de tre etiska principerna: människovärdesprincipen, 

behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 

Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda, behovs- 

och solidaritetsprincipen beskriver hur fördelningen av resurser bör ske ur ett etiskt 

perspektiv och kostnadseffektivitetsprincipen innebär att omvårdnadsarbetet ska 

sträva efter att uppnå en så god och förbättrad hälsa och livskvalitet som möjligt för 

patienten, i förhållande till rimliga kostnader (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Dorothea Orem och begreppet egenvård 

Dorothea Orems omvårdnadsteorier baseras på patientens egen förmåga att utföra sin 

omvårdnad. Sjuksköterskans uppgift är att komplettera patientens egenvård genom att 

fylla uppkomna behov vid exempelvis sjukdomstillstånd som begränsar patientens 

egen förmåga (Kirkevold, 2000). Teorin bygger på begreppen egenvård, 

egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Alligood (2018) beskriver Orems definition av 
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egenvård som en medveten handlingsprocess vilken syftar till att främja patientens 

hälsa och välbefinnande. Handlingsprocessen delas in i tre steg. I det första steget 

identifieras vad som behöver utföras för att bibehålla hälsa, därefter planeras 

åtgärderna som krävs och till sist genomförs dessa för att tillgodose 

egenvårdsbehoven (Kirkevold, 2000). Egenvårdsbehoven består av de resurser en 

patient kräver för att uppnå hälsa. Detta innefattar bland annat generellt att förebygga 

fara för mänskligt liv, välbefinnande och funktion. Egenvårdsbehoven innefattar även 

behov relaterat till hälsoproblem, bland annat att lära sig leva med och finna en livsstil 

vid sjukdomstillstånd. Egenvårdskravet är summan av de åtgärder patienten behöver 

utföra för att tillgodose patientens egenvårdsbehov. Sjuksköterskans ansvar inom 

Orems teori innefattar att vägleda, stödja, undervisa och skapa en utvecklande miljö 

för patienten, samt att handla för patienten utifrån egenvårdsbehoven (Alligood, 

2018). Alla individer med en egenvårdsbrist är enligt Orem patienter, vilka har 

egenvårdsbehov som behöver fyllas (Kirkevold, 2000). Egenvårdsbristen kan vara 

kopplad till begränsningar i patientens egenvårdskapacitet i form av exempelvis 

kunskap. I det fallet kan sjuksköterskan med sin egenvårdskapacitet stödja och 

undervisa patienten och därigenom stärka patientens förmåga till egenvård 

(Kirkevold, 2000). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) kan en åtgärd 

utföras i form av egenvård om det bedöms lämpligt av ansvarig legitimerad 

sjukvårdspersonal. Bedömningen ska ta hänsyn till patientens egen förmåga och göras 

i samråd med denne. 

Orem (2001) menar att sjukdomsbilden har förändrats över tid vilket har lett till att 

sjukdomar studeras på olika nivåer i samhället, från individnivå upp till större 

gruppnivå. Hon beskriver vidare att sjukdomar bör ses med ett holistiskt synsätt och 

att de ofta kräver åtgärder från olika discipliner. Hon talar också om vikten av det 

preventiva arbetet, framförallt på samhällsnivå. Sjuksköterskans arbete bör i den här 

kontexten innefatta att arbeta för att förhindra att vissa sjukdomstillstånd uppstår 

överhuvudtaget, identifiera riskfaktorer och riskfyllda beteenden och i slutändan 

vårda de som redan drabbats (Orem, 2001). 

Problemformulering 

Kunskapen kring osteoporos är bristfällig bland sjuksköterskor och patienter. 

Osteoporos drabbar många och kostnaderna för samhället är stora. Det finns en vilja 

bland sjuksköterskor att förvärva mer kunskap om osteoporos och ett behov av att 

beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som finns. Ökad kunskap bland sjuksköterskor 

kring omvårdnadsåtgärderna vid osteoporos kan medföra en förbättrad omvårdnad för 

patienten och minskade kostnader för samhället. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med 

osteoporos. 
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Metod 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med inspiration av Forsberg och 

Wengström (2015). 

Datainsamling 

Inledningsvis genomfördes en inledande informationssökning i enlighet med 

Östlundh (2017) för att skapa ett kunskapsunderlag. Den inledande 

informationssökningen bestod av sökningar i metasöktjänsten OneSearch samt i 

diverse litteratur. I enlighet med Wallengren och Henricson (2012) var det den 

inledande informationssökningen som ledde fram till arbetets bakgrund och 

problemformulering. Med utgångspunkt i materialet som framkom under 

informationssökningen skapades en bred förståelse för sjukdomen osteoporos i syfte 

att komplettera den begränsade förförståelsen som existerade sedan tidigare. Utifrån 

detta tydliggjordes även problemet som skulle studeras och relevanta sökord 

utformades. Sökorden omvårdnad, osteoporos, vård, behandling, omvårdnadsåtgärd 

och patient valdes. Sökordet osteoporos översattes till engelska med hjälp av 

Karolinska Institutets (2018) MeSH-databas. Sökorden omvårdnad, vård, behandling 

och patient översattes till engelska med hjälp av en svensk-engelsk ordbok (Petti et 

al., 2011) och en synonymordbok (Gerhardsen, Thiel, Nygren, Holmgren & Tahlén, 

2009). Vid tolkning och översättning av sökordet omvårdnadsåtgärd nyttjades även 

Bulechek et al.:s (2013) klassificering av omvårdnadsåtgärder. Efter översättning 

formades sökorden nursing, osteoporosis, care, treatment, intervention och patient, se 

tabell 1 (Bilaga A). 

Inklusionskriterier för den egentliga informationssökningen var refereegranskade 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2008 och 2018, skrivna på engelska eller 

svenska där deltagarna var vuxna över åldern 18 år. Exklusionskriterierna var 

reviewartiklar och artiklar med utgångspunkt i patientens perspektiv. I urvalet av 

vetenskapliga artiklar ingår enligt Forsberg och Wengström (2015) att välja titlar som 

uppfattas vara relevanta för syftet. Titlar som uppenbarligen fokuserade på andra 

yrkesgrupper än sjuksköterskor eller andra sjukdomar än osteoporos exkluderades 

systematiskt utan närmare granskning av sammanfattningen. Sökningarna såg något 

annorlunda ut beroende på vilken databas som nyttjades, men det fanns vissa 

generella likheter. I syfte att inkludera alla varianter av ett sökord kan trunkering i 

form av * användas (Forsberg & Wengström, 2015). Sökordet nursing trunkerades 

vid samtliga sökningar för att inkludera samtliga former av ordet, som exempelvis 

nursing och nurse. Osteoporo* användes när osteoporosis inte användes som MeSH-

term, för att inkludera exempelvis osteoporosis och osteoporotic. Vid samtliga 

sökningar användes någon av de booleska operatorerna AND och OR. De booleska 

operatorerna kan användas för att bredda sökningen eller göra den smalare (Forsberg 

& Wengström, 2015). 
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Den egentliga informationssökningen genomfördes i databaserna Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (Cinahl), Medline och Pubmed samt Academic 

Search Elite. Cinahl, Medline och Pubmed är databaser som främst är inriktade på 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015) och Academic Search Elite är en 

tvärvetenskaplig databas som innehåller forskning även inom andra områden 

(Östlundh, 2017). 

Pubmed 

Den första sökningen i Pubmed genomfördes med sökorden nurs* och osteoporo* i 

titel och sammanfattning samt treatment i fritext. Samtliga sökord bands samman med 

den booleska operatorn AND. Sökningen resulterade i 151 träffar varav samtliga titlar 

lästes. Ett antal träffar exkluderades på grund av titel då bedömningen gjordes att 

dessa inte var av intresse för syftet. Antalet titlar som bedömdes intressanta för syftet 

var 45, och deras tillhörande sammanfattningar lästes. Totalt granskades sju av dessa 

vetenskapliga artiklar varav fem svarade mot syftet. 

En andra sökning genomfördes i syfte att maximera antalet resultatartiklar som 

svarade mot arbetets syfte. Vid denna sökning användes sökordet nurs* samt MeSH-

termen osteoporosis för att främst inkludera artiklar relevanta för syftet. Sökorden 

bands samman med den booleska operatorn AND. Sökningen resulterade i 132 träffar, 

och samtliga titlar lästes. Av de 132 träffarna exkluderades 83 titlar på grund av att de 

inte bedömdes intressanta för syftet eller på grund av att de framkommit under 

tidigare sökningar. Av de 49 sammanfattningar som lästes var fem titlar dubbletter 

från tidigare resultatsökningar. Fyra artiklar granskades och slutligen återstod tre 

artiklar som svarade mot syftet. 

Cinahl 

Sökningen i Cinahl genomfördes i fritext med sökorden nurs*, osteoporo*, 

intervention, treatment och care. Sökorden nurs*, osteoporo*, intervention, samt 

treatment och care bands samman med den booleska operatorn AND. Den booleska 

operatorn OR användes mellan sökorden intervention och treatment. Sökningen 

resulterade i 46 träffar och samtliga titlar lästes. Därefter bedömdes 13 titlar vara av 

intresse för syftet och deras sammanfattningar lästes. Två dubbletter identifierades 

och inga av resterande träffar svarade mot syftet. 

Medline 

Inledningsvis genomfördes en fritextsökning med sökorden nurs*, osteoporo*, 

intervention, treatment och care. Den booleska operatorn AND användes mellan 

sökorden nurs*, osteoporo* och intervention, samt mellan treatment och care. Den 

booleska operatorn OR användes mellan intervention och treatment. Sökningen 

resulterade i 122 träffar där samtliga titlar lästes. Titlar som exkluderades hade 

framkommit under tidigare sökningar eller bedömdes inte vara intressanta för syftet. 
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Totalt bedömdes 76 titlar vara av intresse för syftet och samtliga 76 sammanfattningar 

lästes. Fem dubbletter av tidigare resultatartiklar identifierades, två ytterligare 

vetenskapliga artiklar valdes ut för granskning men inga svarade mot syftet. 

Ytterligare en fritextsökning genomfördes med sökorden nurs*, osteoporo*, 

intervention, treatment och patient. Den booleska operatorn AND användes mellan 

sökorden nurs*, osteoporo* och intervention samt mellan treatment och patient. Den 

booleska operatorn OR användes mellan intervention och treatment. Sökningen 

resulterade i 154 träffar där samtliga titlar lästes igenom. Titlar från tidigare sökningar 

och titlar som inte bedömdes intressanta för syftet exkluderades. Totalt bedömdes 43 

titlar vara av intresse och sammanfattningarna till dessa lästes. Åtta dubbletter 

identifierades, ytterligare två vetenskapliga artiklar valdes ut för granskning och båda 

svarade mot syftet. Slutligen genomfördes ytterligare en sökning med sökorden nurs* 

i fritext och osteoporosis som MeSH-term för att maximera antalet relevanta artiklar 

för det aktuella problemområdet. Den booleska operatorn AND användes mellan de 

båda sökorden. Sökningen resulterade i 193 träffar varav samtliga titlar lästes igenom. 

Titlar exkluderades om de inte bedömdes intressanta för syftet eller om de hade 

erhållits från tidigare sökningar. Sammanfattningarna till 44 titlar lästes då de 

bedömdes vara av intresse för syftet. Sex dubbletter identifierades och återstående två 

artiklar granskades och bedömdes svara mot syftet. 

Academic Search Elite 

Sökorden nurs*, osteoporo* och treatment användes i samtliga fält vid sökningen för 

att generera fler träffar. Den booleska operatorn AND användes mellan samtliga 

sökord. Sökningen resulterade i 38 träffar varav samtliga titlar lästes. Titlar som 

exkluderades bedömdes antingen inte vara av intresse för syftet, eller hade 

framkommit i tidigare sökningar. Sammanfattningarna till 13 vetenskapliga artiklar 

lästes och två dubbletter identifierades från tidigare sökningar. En artikel återstod 

vilken granskades och bedömdes svara mot syftet. 

Kvalitetsgranskning 

Totalt resulterade den egentliga sökningen i 283 lästa sammanfattningar. Av de 283 

sammanfattningarna granskades 18 artiklar varav 13 svarade mot syftet. De 13 

artiklar som svarade mot syftet kvalitetsgranskades i enlighet med Carlsson och 

Eimans granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar (2003). Carlsson 

och Eimans granskningsmallar (2003) syftar till att skapa en uppfattning kring den 

vetenskapliga kvaliteten hos vetenskapliga kvantitativa eller kvalitativa artiklar. 

Bedömningen resulterar i en poängsumma utifrån sju områden och detta ger det 

kvalitetsgranskade materialet en grad på en tregradig skala. Grad I är den högsta 

graderingen och innebär en poängsumma på minst 80% av den totala, grad II 70% och 

grad III 60%. Erhåller en vetenskaplig artikel under 60% av den totala poängsumman 

vid kvalitetsgranskning anses den enligt Carlsson och Eiman (2003) hålla en för låg 

kvalitet för att kunna utgöra en vetenskaplig grund. Av de 13 vetenskapliga artiklarna 
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hade 11 en vetenskaplig kvalitet som bedömdes vara grad I, och två bedömdes vara 

grad II. 

Databearbetning 

Dataanalysen utfördes med inspiration av innehållsanalys såsom beskriven av 

Forsberg och Wengström (2015). Inledningsvis lästes de vetenskapliga artiklarna i sin 

helhet ett flertal gånger med syfte att fördjupa förståelsen för innehållet. Därefter 

koncentrerades fokus på artiklarnas resultat och meningsenheter plockades ut som 

svarade mot syftet. Meningsenheterna kondenserades för att underlätta kodning, vilket 

innebar att onödiga ord som inte påverkade innehållet togs bort. Detta beskrivs enligt 

Danielson (2012) som ett tillvägagångssätt för att göra stora datamaterial 

överskådliga. Vidare skapades koder utifrån de kondenserade meningsenheterna där 

samstämmighet och eventuella motsägelser i de vetenskapliga artiklarnas resultat 

synliggjordes. Utifrån dessa koder skapades kategorier som utgör litteraturstudiens 

resultat. Resultat från kvalitativa och kvantitativa studier kan användas för att 

förstärka varandra i enlighet med Borglin (2012). Med hänsyn till det faktum 

analyserades kvalitativ och kvantitativa data som en helhet. 

De nio kategorierna läkemedelshantering, fysisk aktivitet, bedömningar, nyttjande av 

hjälpmedel, miljöanpassning, utbildning, rådgivning, samordning och 

multidisciplinärt arbete framkom under analysprocessen. Resultaten från insamlade 

vetenskapliga artiklar lästes ännu en gång i syfte att eventuellt komplettera det 

befintliga resultatet och undvika att något hade förbisetts. Då litteraturstudiens syfte 

var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid osteoporos ansågs vidare 

tolkning och en höjning av abstraktionsnivån, från kategorier till teman, vara 

omotiverad vilket resulterade i att analysprocessen stannade nära det manifesta 

innehållet i resultatartiklarnas resultat. I ett sista skede diskuterades det slutgiltiga 

resultatet utifrån tidigare forskning, ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv, ett etiskt 

perspektiv samt utifrån ett samhällsperspektiv. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) syftar forskningsetik till att skydda de individer som deltar i 

en studie och bidrar även till att bibehålla forskningens förtroende och trovärdighet. 

Varje forskare har ett ansvar att göra etiska överväganden innan påbörjandet av en 

studie i syfte att inte skada deltagarna (Forsberg & Wengström, 2015). 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003) är två grundläggande lagar som reglerar svensk forskning, 

vilka syftar till att skydda den enskilde individen samt värna om individens 

rättigheter, friheter och integritet. 

Förutom lagar finns styrdokument som reglerar forskningsetik. Belmontrapporten 

(1979) innefattar tre grundläggande etiska principer inom forskning. Dessa principer 
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är: respekt för personer, göra-gott-principen och rättviseprincipen (Kjellström, 2012). 

Respekt för personer utgör två etiska överväganden i form av respekt för autonomi 

och att personer med begränsad autonomi ska skyddas. Göra-gott-principen fokuserar 

på välbefinnande för att maximera fördelarna och minimera skadorna hos de som 

deltar i studien (Kjellström, 2012). Rättviseprincipen handlar om att alla människor 

ska behandlas lika och att en grupp inte ska ha fler förmåner på en annan grupps 

bekostnad, vilket kan innebära att en utsatt grupp i befolkningen exploateras 

(Sandman & Kjellström, 2013) Tillsammans utgör dessa principer riktlinjer för hur 

forskningsetiska problem ska hanteras (Kjellström, 2012). 

Vid allt vetenskapligt arbete ska det förekomma etiska överväganden (Forsberg & 

Wengström, 2015). Om det sker datainsamling av personuppgifter enligt 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) eller andra känsliga uppgifter krävs det att 

arbetet genomgår en forskningsetisk prövning (Sandman & Kjellström, 2013). 

Genom att genomföra en riskanalys kan man dra slutsatser kring huruvida ett 

vetenskapligt arbete har möjlighet att göra mer nytta än skada (Sandman & 

Kjellström, 2013). Det borde alltid finnas en eventuell nytta med att arbetet 

genomförs, om inte för deltagarna iallafall för samhället (Sandman & Kjellström, 

2013). Riskerna med detta arbete bedöms vara små, då inga individer kommer till 

skada vid datainsamlingen eftersom den genomförs i litteratur och databaser. En av de 

största riskerna med detta arbete bedöms vara risken för feltolkning eller felaktig 

återgivelse av tidigare forskningsresultat, främst på grund av att en majoritet av datan 

som inhämtats är skriven på engelska. Nyttan med arbetet kan innebära en förbättrad 

vård för en stor patientgrupp, fungera underlättande för sjuksköterskors praktiska 

arbete, samt verka kostnadseffektivt för samhället. Därför har bedömningen gjorts att 

eventuell nytta överväger eventuella risker. Samtliga resultatartiklar är godkända av 

en etisk kommitté. 

Resultat 

Resultatet består av nio kategorier vilka beskriver varsin omvårdnadsåtgärd som 

synliggjorts under dataanalysen. Kategorierna benämns läkemedelshantering, fysisk 

aktivitet, bedömningar, nyttjande av hjälpmedel, miljöanpassning, utbildning, 

rådgivning, samordning och multidisciplinärt arbete. I de fall där det framkom 

barriärer eller främjande faktorer för implementering av åtgärderna redovisas de inom 

respektive kategori. 

Läkemedelshantering 

Läkemedelshantering i form av korrekt farmakologisk behandling visade sig vara en 

del av en effektiv fall- och frakturpreventiv omvårdnad (Becker et al., 2011; 

Kaasalainen, Papaioannou, Burgess & Van der Horst, 2015; Majumdar et al., 2011). 

Adekvat tillförsel av D-vitamin för att motverka förlust av benmassa visade sig vara 
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en del av omvårdnaden som gav god effekt i form av att minska förekomsten av 

frakturer (Becker et al., 2011). Det visade sig även i en pilotstudie att vid de tillfällen 

sjuksköterskor delegerats uppgiften att ordinera bisfosfonater uppnåddes en högre 

frekvens av patienter som erhöll rätt farmakologisk behandling, till skillnad från den 

patientgrupp vars läkemedelsordination sköttes av ordinarie läkare (Majumdar et al., 

2011). Bland sjuksköterskorna i studien av Kaasalainen et al. (2015) beskrevs 

smärtlindring för patienter med högre fallrisk vara av värde då smärta är en riskfaktor 

för fall. Sjuksköterskorna beskrev emellertid multimedicinering och ytterligare 

sjukdomstillstånd som barriärer i läkemedelshanteringen för sköra äldre patienter med 

osteoporos (Kaasalainen et al., 2015). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet var en del av den fallpreventiva omvårdnaden (Becker et al., 2011; 

Kaasalainen et al., 2015). Sjuksköterskorna i studien av Becker et al. (2011) 

genomförde gradvis stegrande styrke- och balansträning med patientgrupper om åtta 

till tio deltagare. Träningspassen genomfördes två gånger i veckan och varade i en 

timme. Detta resulterade i att förekomsten av fall reducerades (Becker et al., 2011). 

Även sjuksköterskorna i studien av Kaasalainen et al. (2015) beskrev vikten av fysisk 

aktivitet som en preventiv omvårdnadsåtgärd för att motverka frakturer och fall hos 

patienter med osteoporos. 

Sjuksköterskorna i studien av Clark et al. (2017) uttryckte att det fanns en brist på 

kunskap kring hur styrke- och balansträning vid osteoporos skulle utföras. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna sin egen okunskap kring vilka rekommendationer om fysisk 

aktivitet som fanns specifikt inriktade för patienter med osteoporos, vart patienter 

kunde hänvisas för vidare stöttning kring fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet på 

recept (Clark et al., 2017). Det fanns dock även främjande faktorer som beskrevs av 

deltagarna, exempelvis broschyrer som kunde delas ut till patienterna. De som kände 

till rekommendationerna uttryckte en tro på att de fungerade då de baserades på 

evidensbaserad kunskap (Clark et al., 2017). 

Brist på motivation var en annan faktor som sjuksköterskorna beskrev som en barriär i 

sin implementering av fysisk aktivitet bland patienter med osteoporos (Clark et al., 

2017). Sjuksköterskornas motivation påverkades av förväntat slutresultat och hur väl 

motiverade patienterna var. Det påpekades även att det var betydligt enklare att få en 

patient att påbörja en läkemedelsbehandling än att göra längre åtaganden relaterade 

till fysisk aktivitet (Clark et al., 2017). En annan barriär visade sig vara att 

sjuksköterskorna medvetet inte agerade i enlighet med aktuella riktlinjer eftersom de 

inte kände till hur rekommenderad aktivitet skulle utföras (Clark et al., 2017). 

Sjuksköterskorna beskrev även att det inte var deras uppgift att implementera den 

fysiska aktiviteten i vården, utan endast att ge det som förslag (Clark et al., 2017). 
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Sjuksköterskorna i studien av Clark et al. (2017) lyfte även låg prioritet och tidsbrist 

som faktorer som påverkade arbetet med fysisk aktivitet negativt, samt att begränsade 

resurser och högt arbetstempo påverkade omvårdnadsarbetet. Även språkbrister och 

kulturella skillnader påverkade sjuksköterskornas arbete med fysisk aktivitet negativt. 

Det efterfrågades en kulturanpassning av omvårdnadsåtgärder för att motverka detta 

(Clark et al., 2017). 

Bedömningar 

Sjuksköterskorna i studien av Huntjens et al. (2011) följde riktlinjer där det bland 

annat ingick att bedöma patienters risk för fall, vilket visade sig vara av betydelse för 

att reducera förekomsten av frakturer. Bedömningsarbetet av sjuksköterskorna var en 

del i den implementering av riktlinjer som medförde en 33 procent lägre frakturrisk 

och en 35 procent lägre risk för mortalitet (Huntjens et al., 2011). Sjuksköterskorna i 

studien av Huntjens et al. (2011) genomförde bedömning av patientens anamnes, 

eventuell förekomst av tidigare fraktur, tidigare fall, BMI, bentäthet och bedömning 

av synförmågan hos patienterna. Detta beskrevs även av sjuksköterskorna i studien av 

Kaasalainen et al. (2015) vilka använde ett standardiserat protokoll för att bedöma 

risken för frakturer. Dessutom beskrev sjuksköterskorna vikten av att bedöma 

patienters risk för fall och fraktur relaterat till osteoporos med en helhetssyn 

(Kaasalainen et al., 2015). Bedömning av patienternas rörelseförmåga och frakturrisk 

genomfördes inför varje patientförflyttning enligt sjuksköterskorna i Smith, O’May, 

Tropea och Berg (2016). I studien av Kaasalainen et al. (2015) och i studien av 

Becker et al. (2011) kontrollerade sjuksköterskorna läkemedelslistor och eventuella 

läkemedelsinteraktioner i bedömningsarbetet vilket visade sig bidra till en minskad 

förekomst av frakturer med 18 procent. Sjuksköterskorna i pilotstudien av Majumdar 

et al. (2011) bedömde patienters lämplighet för bisfosfonatbehandling som ett led i ett 

frakturpreventivt arbete och med hjälp av delegering kunde sjuksköterskorna skriva ut 

bisfosfonater till patienter vilka bedömts lämpliga för behandling. Detta visade sig 

öka graden av antalet behandlade patienter (Majumdar et al., 2011). 

Brist på kunskap i bedömningsarbetet beskrev sjuksköterskorna i studien av 

Kaasalainen et al. (2015) som en barriär kring bedömning av frakturer, smärtlindring 

och fallprevention. Även tidsbrist nämnde sjuksköterskorna i studien av Smith et al. 

(2016) som en ytterligare barriär i bedömningsarbetet, i deras fall när det kom till 

förflyttning av patienter med en ökad frakturrisk. Sjuksköterskorna förklarade att de 

hade andra arbetsuppgifter att utföra och fler patienter att vårda vilket medförde att 

det var svårt att bedöma och planera förflyttningar i förväg (Smith et al., 2016). 

Nyttjande av hjälpmedel 

I studien av Kaasalainen et al. (2015) beskrev sjuksköterskorna nyttjandet av 

hjälpmedel för att motverka fall och frakturer i form av larm vid patientsängen, 

halksockor och höftskydd. Även i studien av Becker et al. (2011) nyttjade 

sjuksköterskorna höftskydd för att motverka frakturer. För att förflytta patienter som 
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var immobiliserade använde sig sjuksköterskorna av glidlakan, vilket även 

minimerade obehaget hos patienter med osteoporos (Smith et al., 2016). Även kuddar 

nyttjades för att uppnå ett korrekt och bekvämt sängläge vid vila och även vid 

undersökningar av sköra patienter med krökt ryggrad som en följd av osteoporos 

(Smith et al., 2016). Däremot upplevde sjuksköterskorna i Kaasalainen et al. (2015) 

att patienters begränsade följsamhet till användandet av korrekta hjälpmedel var en 

barriär i det frakturpreventiva arbetet. 

Miljöanpassning 

För att förebygga fall och i längden även frakturer användes en checklista av 

sjuksköterskorna för att kontrollera och anpassa miljön samt minska riskfaktorer 

(Becker et al., 2011). Det förebyggande arbetet inkluderade även att minimera hinder 

som kunde medföra ökad fallrisk (Kaasalainen et al., 2015). Miljöanpassningen 

innefattade bland annat justering av sänghöjd, förbättrad belysning samt nyttjande av 

handtag som underlättar förflyttningar (Becker et al., 2011). 

Utbildning 

Sjuksköterskeledd utbildning av patienter i patofysiologi, nutrition och vikten av 

fysisk aktivitet resulterade i en ökad kunskap hos patienterna om osteoporos samt 

kring vilka åtgärder de kunde vidta för att uppnå en högre grad av hälsa (Kalkim & 

Daghan, 2017; Nielsen et al., 2008; Roblin et al., 2017; Tamone et al., 2012). 

Utbildning bidrog även till en lägre frakturrisk bland patienter med osteoporos 

(Huntjens et al., 2011). Även följsamhet till behandling och fortsättning av 

behandling efter vårdtid förbättrades hos patienterna med hjälp av utbildning ledd av 

sjuksköterskor (Tamone et al., 2012; Seuffert, Sagebien, McDonell & O’Hara, 2016; 

Sewerynek et al., 2012). Följsamheten ökade framförallt vid läkemedelsintag 

(Tamone et al, 2012; Kalkim & Daghan, 2017; Seuffert et al., 2016), fortsatt intag av 

kalcium (Kalkim & Daghan, 2017; Seuffert et al., 2016) och D-vitamin (Roblin et al., 

2017; Seuffert et al., 2016). Sjuksköterskeledd utbildning bidrog dessutom till att 

patienter fick en ökad tilltro till den egna förmågan och ett ökat självförtroende för att 

kunna hantera sitt sjukdomstillstånd (Kalkim & Daghan, 2017; Roblin et al., 2017). 

Rådgivning 

Rådgivning från sjuksköterskorna gällande preventiva åtgärder, primär behandling 

och läkemedel vid osteoporos visade sig ha god effekt på patienters följsamhet till 

ordinerad behandling (Roblin et al., 2017; Seuffert et al., 2016). Sjuksköterskornas 

rådgivning till patienter med osteoporos i pilotstudien av Roblin et al. (2017) visade 

sig även ge en positiv effekt på patienters motivation att kontinuerligt behandla sin 

sjukdom och bidrog till en ökad förståelse för vikten av en sund livsstil. Rådgivning 

från sjuksköterskorna visade sig öka kalciumintaget, förbättrade patienters tro på den 

egna förmågan att överkomma sin sjukdom, förbättrade patienters självförtroende 

samt ökade patienters motionsfrekvens (Roblin et al., 2017). Sjuksköterskeledd 
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rådgivning visade sig vara ett effektivt verktyg även i andra studier där den medförde 

ett ökat intag av kalcium och D-vitamin hos patienterna (Seuffert et al., 2016). 

Sjuksköterskorna i studien av Smith et al. (2016) använde rådgivning för att 

förebygga riskfyllda rörelsemönster som kan medföra frakturer. Vikten av rådgivning 

och uppmuntran till korrekta rörelser vid förflyttning för att undvika skador och 

minska frakturrisk belystes av sjuksköterskorna där häftiga rörelser kunde leda till en 

fraktur om patienten led av allvarlig osteoporos (Smith et al., 2016). Även 

sjuksköterskeledd rådgivning via telefon visade sig öka patienters följsamhet till 

läkemedelsbehandling (Sewerynek et al., 2012; Majumdar et al., 2011; Tamone et al., 

2012). Rådgivning via telefon av sjuksköterskorna medförde även en ökad grad av 

patienter som fortsatte deltagandet i sin osteoporosutredning (Inderjeeth et al., 2010). 

Sjuksköterskorna i studien av Clark et al. (2017) uppgav dock att för mycket 

rådgivning kan vara en barriär då det försvårar för patienten att ta till sig information. 

Sjuksköterskorna beskrev även att en brist på kunskap kring hur rådgivning ska 

delges förelåg, då ingen av sjuksköterskorna hade genomgått utbildning i 

patientrådgivning (Clark et al., 2017). 

Samordning 

I pilotstudien av Majumdar et al. (2011) visade det sig att samordning från 

sjuksköterskorna i form av tidsbokning för bentäthetsmätning, beställning av 

blodprover och utskrivning av läkemedel med hjälp av delegering resulterade i en 

förbättrad vård för patienter med osteoporosrelaterade frakturer. Utöver 

sjuksköterskorna i studien av Majumdar et al. (2011) beskrev även sjuksköterskorna i 

studien av Kaasalainen et al. (2015) att tidsbeställning för röntgen var en åtgärd 

sjuksköterskorna ansvarade för i syfte att effektivisera omvårdnaden av patienter med 

osteoporos. Däremot beskrev sjuksköterskorna i studien av Kaasalainen et al. (2015) 

att begränsad tillgänglighet till röntgen och brist på personal var barriärer i 

samordningsarbetet. Även tid var en barriär enligt sjuksköterskorna i studien av Clark 

et al. (2017) när det kom till att kommunicera och samordna med hemtjänst eller 

äldreboenden vid utskrivning av patienter. Ofta sköttes kommunikationen indirekt i 

pappersform, vilket belystes som ett bristfälligt tillvägagångssätt av sjuksköterskorna 

(Kaasalainen et al., 2015). 

Multidisciplinärt arbete 

Att samarbeta med andra discipliner, framförallt fysioterapeuter, lyftes fram av 

sjuksköterskorna i studien av Kaasalainen et al. (2015) som en förutsättning för ett 

effektivt preventivt och personcentrerat arbete, då de påpekade att mer än endast 

omvårdnad krävdes för att korrekt vårda och behandla frakturer. Sjuksköterskorna 

nyttjade även möten med olika discipliner vid fallolyckor för att angripa problemet 

och göra en plan utifrån olika perspektiv (Kaasalainen et al., 2015). Även 

sjuksköterskorna i studien av Becker et al. (2011) arbetade tvärprofessionellt med 

fysioterapeuter för att stärka balans och öka styrka hos patienter med fall- och 
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frakturrisk, vilket visade sig bidra till en minskad förekomst av frakturer med 18 

procent. Barriärer för det multidisciplinära arbetet beskrevs av sjuksköterskorna som 

tidsbrist och brist på kommunikation mellan de olika disciplinerna (Kaasalainen et al., 

2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Borglin (2012) kan kvantitativa och kvalitativa data användas för att 

komplettera varandra, när det inte räcker med endast en metod för att besvara en 

forskningsfråga. Utifrån syftets formulering valdes både kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Detta resulterade i att de kvalitativa 

artiklarna kompletterade de kvantitativa vilket i sin tur genererade en djupare 

förståelse för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid osteoporos. Det kvantitativa 

resultatet medförde framförallt en förståelse för hur effektiva olika 

omvårdnadsåtgärder vid osteoporos var, medan det kvalitativa resultatet synliggjorde 

sjuksköterskors uppfattning kring dem. Om resultatet endast bestått av kvantitativ 

eller kvalitativ forskning hade det eventuellt gett ett tunnare eller grundare resultat 

samt reducerad generaliserbarhet eftersom en av de två delarna hade saknats. Det är 

framförallt viktigt vid omvårdnadsforskning att inkludera både kvantitativa och 

kvalitativa studier för att beskriva ett problem ur olika synvinklar (Forsberg & 

Wengström, 2015). Förförståelsen, om än begränsad, lyfts i metodavsnittet och där 

nämns även vilken åtgärd som vidtagits för att komplettera den. Att beskriva sin 

förförståelse är en faktor som ökar pålitligheten i ett vetenskapligt arbete, enligt 

Wallengren och Henricson (2012). 

Sökorden omvårdnad, osteoporos, vård, patient, behandling och omvårdnadsåtgärd 

bedömdes relevanta för syftet och inför sökningen översattes sökorden till engelska. 

För att motverka eventuella misstolkningar användes Karolinska institutets (2018) 

MeSH-databas vid översättning av begreppet osteoporos samt lexikon (Petti et al., 

2011) och synonymordböcker (Gerhardsen et al., 2009) vid översättning och tolkning 

av övriga sökord. Trunkering användes för att bredda sökorden, och detta resulterade 

troligtvis i fler träffar än om trunkering ej hade använts, vilket också ses som en 

styrka. 

Att nyttja flera databaser vid sökningar ökar chanserna för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet (Henricson, 2012). Av den anledningen 

användes fyra olika databaser vid datainsamlingen till detta arbete. En av databaserna 

har en tvärvetenskaplig inriktning, medan tre har en inriktning mot omvårdnad. Att 

söka i databaser med inriktning mot omvårdnad ökar trovärdigheten för det 

vetenskapliga arbetet (Henricson, 2012). Sökningarna resulterade i ett stort antal 

träffar, och en del av de vetenskapliga artiklar som inkluderades i träfflistan 
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exkluderades på grund av titel. I de fall bedömdes det uppenbart att innehållet i 

aktuell vetenskaplig artikel inte var av intresse för syftet med litteraturstudien. 

Det hade varit av intresse för litteraturstudiens syfte att även beskriva 

omvårdnadsåtgärder som fungerar mindre effektivt för att bidra till en bredare 

kunskap kring omvårdnaden vid osteoporos. I litteraturstudiens resultat framkom 

dock endast omvårdnadsåtgärder vilka visade sig fungera. Det är möjligt att spekulera 

kring om den egentliga informationssökningen på något sätt bidrog till att exkludera 

vetenskapliga artiklar som undersökt omvårdnadsåtgärder utan främjande och 

förebyggande fokus relaterat till osteoporos. Emellertid anses sökorden inte innehålla 

några värderande ord som skulle förklara avsaknaden av sådana artiklar. En annan 

bidragande faktor till avsaknaden av sådana artiklar skulle kunna vara ett bristande 

urval av vetenskapliga artiklar från träfflistorna den egentliga informationssökningen 

resulterade i. Att vetenskapliga artiklar vilka beskriver omvårdnadsåtgärder utan 

främjande eller förebyggande fokus relaterat till osteoporos förbisågs i den egentliga 

informationssökningen motverkades genom nyttjandet av ett flertal databaser inom 

ämnet omvårdnad. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna som svarade mot syftet genomfördes enligt 

riktlinjerna med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Endast artiklar med en vetenskaplig kvalitet av Grad I eller II 

inkluderades i resultatet. Hög vetenskaplig kvalitet hos artiklarna i resultatet ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar 

pålitligheten om även utomståendes synsätt och åsikter vid granskning av arbetet tas i 

beaktning. I samråd med både handledare och studiekamrater genomfördes 

förändringar framförallt kring kategoriseringen vid dataanalysen, vilket talar för en 

ökad pålitlighet. 

Databearbetningen genomfördes med inspiration från de fem stegen för en 

innehållsanalys som Forsberg och Wengström (2015) beskriver. Forsberg och 

Wengström (2015) påpekar att det viktigaste vid en innehållsanalys är att 

dataanalysen sker systematiskt, samt att det är en lämplig metod då syftet är att 

beskriva teman och identifiera mönster. Då syftet vid denna litteraturstudie var att 

beskriva, ses det därför som en styrka att innehållsanalys valdes som design. Enligt 

Henricson (2012) kan det diskuteras huruvida resultatet av studier som har 

genomförts i andra länder kan överföras till Sverige. Studierna som svarade mot 

arbetets syfte har genomförts i Australien, Danmark, Italien, Kanada, Nederländerna, 

Polen, Skottland, Turkiet, Tyskland och USA. Studierna visar att forskningen 

gällande omvårdnadsåtgärder vid osteoporos sker i ett flertal länder i västvärlden och 

borde därför kunna tillämpas till viss del inom svensk sjukvård. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien synliggör och beskriver omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskor kan använda sig av för att förbättra omvårdnaden för patienter med 

osteoporos. Av de nio kategorier som utformades var fyra återkommande i ett flertal 

av litteraturstudiens resultatartiklar. Omvårdnadsåtgärderna visade sig vara en del av 

ett effektivt sjuksköterskearbete när det kom till omvårdnaden av patienter med 

osteoporos. De mest framträdande omvårdnadsåtgärderna i litteraturstudien är 

således: utbildning, rådgivning, bedömning och fysisk aktivitet. Utbildning och 

rådgivning visade sig bidra till en stor förbättring av den kunskapsbrist som råder i 

stort. Bedömning och fysisk aktivitet bidrog till att markant minska förekomsten av 

frakturer, och därmed även minska lidandet för patienter. Övriga fem kategorier 

kommer inte diskuteras. 

Utbildning 

Utbildning ledd av sjuksköterskor visade sig bland annat bidra till ökad kunskap om 

osteoporos hos patienterna (Kalkim & Daghan, 2017; Nielsen et al., 2008; Roblin et 

al., 2017; Huntjens et al., 2011), ökad följsamhet till behandling (Tamone et al., 2012; 

Seuffert et al., 2016; Sewerynek et al., 2012) samt en ökad tro på den egna förmågan 

att hantera sjukdomen (Kalkim & Daghan, 2017; Roblin et al., 2017). 

Omvårdnadsåtgärden utbildning kan beröra en mängd olika områden, exempelvis 

kunskap om en specifik sjukdoms patofysiologi, symtomhantering och olika 

behandlingsmöjligheter, vilket framgår i Bulechek et al.:s (2013) klassificering av 

omvårdnadsåtgärder. Annan utbildning som sjuksköterskor kan bidra med kan 

inkludera utbildning kring ordinerade läkemedel, ordinerad fysisk aktivitet eller 

kostvanor och detta kan ske både på individuell nivå och gruppnivå (Bulechek et al., 

2013). Hammoudeh et al. (2015) belyser att kunskapsnivån kring den egna sjukdomen 

bland patienter med osteoporos är låg. Utifrån litteraturstudiens resultat har 

sjuksköterskor goda förutsättningar för att fylla en del av detta utbildningsbehov. 

Omvårdnadsåtgärden utbildning såsom beskriven i resultatet kan kopplas till 

Dorothea Orems egenvårdsteori och egenvårdskapacitet. Egenvårdskapacitet i form 

av exempelvis kunskap är av vikt för att patienten ska kunna tolka sina 

egenvårdsbehov (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskeledd utbildning i litteraturstudiens 

resultat förbättrade patienternas kunskap kring osteoporos (Nielsen et al., 2008), 

ökade följsamheten till behandling samt förbättrade patienternas självförtroende 

(Tamone et al., 2012; Kalkim & Daghan, 2017; Roblin et al., 2017). En ökad förmåga 

till egenvård vid osteoporos efter utbildning belyses även i studien av Sharifi, 

Majlessi, Montazeri, Shojaeizadeh och Sadeghi (2017) vilka använde Orems teori för 

att utbilda kvinnliga studenter om preventiva egenvårdsåtgärder vid osteoporos. 

Utbildningen bestod av föreläsningar och seminarier och bidrog till en signifikant 

förbättring av studenternas egenvårdskapacitet i det preventiva arbetet vid osteoporos 

(Sharifi et al., 2017). Genom att patienters kunskap kring osteoporos förbättras med 
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hjälp av utbildning kan patienters egenvårdskapacitet och förmåga till egenvård 

stärkas. 

Rådgivning 

Rådgivning var en annan omvårdnadsåtgärd som framkom i litteraturstudiens resultat 

vilken visade sig ha god påverkan på patienternas motivation att fullfölja medicinsk 

behandling och ägna sig åt en sundare livsstil, som bland annat innefattade mer 

motion (Roblin et al., 2017). Även andra beteenderelaterade effekter visade sig som 

ett resultat av sjuksköterskeledd rådgivning, exempelvis kring frakturförebyggande 

rörelsemönster (Smith et al., 2016). Rådgivning är en omvårdnadsåtgärd som utifrån 

mottagarens målbild och förutsättningar kan ge patienter med osteoporos en 

förbättrad förmåga att ta ett större ansvar i sin egen omvårdnad (Bulechek et al., 

2013). Rådgivning via telefon påvisade också en förbättrad motivation bland 

patienterna att slutföra behandling (Sewerynek et al., 2012; Majumdar et al., 2011; 

Tamone et al., 2012) och delta i uppföljningar (Inderjeeth et al., 2010). Både 

rådgivning och uppföljning via telefon är åtgärder vilka kan inkludera att svara på 

frågor, boka tid för ytterligare uppföljningar och meddela testresultat (Bulechek et al., 

2013). I motsats till den positiva effekten rådgivning oftast hade framkom det även i 

litteraturstudiens resultat att för mycket information kunde ha en negativ effekt (Clark 

et al., 2017). Utifrån Orems egenvårdsteori bör sjuksköterskor vägleda och stödja 

patienter i egenvården (Alligood, 2018). Målet är att patienterna ska kunna utföra 

åtgärder självständigt och tillgodose sina egenvårdsbehov (Alligood, 2018). 

Rådgivning från sjuksköterskor stödjer patienter att identifiera en ny livsstil och att 

leva med medicinsk behandling (Roblin et al., 2017). Därmed kan patienters förmåga 

att identifiera och hantera sina egenvårdsbehov vid osteoporos underlättas med hjälp 

av rådgivning. 

Bedömning 

Bedömning i olika former nyttjades ofta av sjuksköterskor vid omvårdnadsarbetet 

med patienter med osteoporos. Resultatet tyder på att bedömningar hade en betydande 

roll i ett effektivt frakturpreventivt arbete, bland annat genom bedömning av fallrisk 

(Huntjens et al., 2011) eller genom riskbedömning vid förflyttning (Smith et al., 

2016). Fallriskbedömning ingår enligt Bulechek et al. (2013) i ett fallpreventivt arbete 

och inkluderar att identifiera riskfaktorer och hinder i omgivningen. Då höftfrakturer 

medför en hög grad av mortalitet bland äldre individer (Wallander et al., 2017) är 

bedömning av fall- och frakturrisk troligtvis ett relativt kostnadseffektivt instrument 

för att delvis förekomma detta problem. Detta stärks även av Wallander et al. (2017) 

som påpekar att även om inte fallprevention i sig kan påvisas leda till lägre frakturrisk 

bör enkla fallpreventiva åtgärder ingå i det frakturpreventiva arbetet vid osteoporos. 

Att kontrollera läkemedelslistor och identifiera eventuella interaktioner förekom 

också bland sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat (Becker et al., 2011; 

Kaasalainen et al., 2015), vilket är viktigt då vissa läkemedel medför en högre 

frakturrisk (Wallander et al., 2017). Både brist på tid (Smith et al., 2016) och brist på 
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kunskap (Kaasalainen et al., 2015) framkom i resultatet som hinder för 

sjuksköterskornas bedömningsarbete. Detta resultat är i linje med tidigare forskning 

där det synliggjorts att kunskapsnivån kring osteoporos bland sjuksköterskor är låg 

(Claesson et al., 2015). De svenska sjuksköterskorna i Claesson et al.:s (2015) studie 

beskrev liknande problem kring osteoporos där det framkom att enkla 

riskbedömningsverktyg troligtvis hade kunnat underlätta sjuksköterskornas arbete 

med patienter som har osteoporos (Claesson et al., 2015). 

Enligt Orems egenvårdsteori bör sjuksköterskor bedöma patienters egenvårdskrav och 

egenvårdskapacitet för att kunna komplettera egenvårdsbehoven (Kirkevold, 2000). 

Det kan relateras till litteraturstudiens resultat där sjuksköterskor bedömde patienters 

syn (Huntjens et al., 2011) och förmåga till förflyttning (Smith et al., 2016) i det 

frakturpreventiva arbetet. Med hjälp av bedömning kan sjuksköterskor se vilka former 

av egenvårdsbrist patienter har och kan genom det planera och utföra lämpliga 

omvårdnadsåtgärder (Kirkevold, 2000). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet ledd av sjuksköterskor var också en framträdande del av 

litteraturstudiens resultat. Fysisk aktivitet i form av omvårdnadsåtgärd kan innebära 

att främja, assistera vid och handleda genomförandet av exempelvis balans- och 

styrketräning i syfte att bibehålla eller förbättra en patients fysiska förmåga (Bulechek 

et al., 2013). Sjuksköterskor i studien av Becker et al. (2011) ledde träningspass för 

patienter med osteoporos vilket ledde till en betydande minskad förekomst av 

frakturer. Även sjuksköterskorna i studien av Kaasalainen et al. (2015) belyste fysisk 

träning som en god omvårdnadsåtgärd. Enligt Wallander et al. (2017) har fysisk 

aktivitet en betydande roll vid sjukdomen osteoporos då den delvis bidrar till ökad 

bentäthet eller minskad åldersbetingad benförlust, men framförallt minskad fallrisk då 

den förbättrar balans och muskelstyrka. Fysisk aktivitet kan även verka 

smärtlindrande (Wallander et al., 2017), vilket är eftersträvansvärt då smärta är en 

vanlig konsekvens av osteoporos (Svensson et al., 2016).  

Det beskrevs dock ett antal hinder av sjuksköterskorna i studien av Clark et al. (2017) 

som begränsade implementeringen av fysisk aktivitet i deras omvårdnadsarbete. Brist 

på kunskap bland sjuksköterskorna medförde att fysisk aktivitet i form av 

omvårdnadsåtgärd nyttjades i lägre grad och detta berodde till stor del på att 

sjuksköterskorna inte hade kunskap om hur vissa övningar skulle genomföras, eller 

vart patienter kunde hänvisas för vidare behandling (Clark et al., 2017). Wallander et 

al. (2017) påpekar att fysisk aktivitet är av stor betydelse, framförallt för patienter 

med kotkompressioner där specialisthjälp av fysioterapeut är att rekommendera. 

Hänvisning kan vara aktuellt även till andra discipliner för patienter med osteoporos, 

exempelvis arbetsterapeut eller dietist (Wallander et al., 2017), vilket understryker 

vikten av sjuksköterskor att ha kunskap kring detta. Kronhed och Ribom (2016) 

beskriver hur det finns ett samband mellan försämrad balans och en ökad risk för fall 
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och frakturer bland patienter med osteoporos. De påpekar även vikten av fysisk 

träning för att motverka detta. Inom Orems egenvårdsteori är egenvårdskapaciteten 

kopplad till en individs resurser och praktiska färdigheter för att kunna tyda sina 

egenvårdsbehov (Kirkevold, 2000). Egenvården är i sin tur beroende av individens 

fysiska och psykiska egenskaper (Kirkevold, 2000). I litteraturstudiens resultat 

förbättrades patienternas fysiska förmåga med hjälp av fysisk aktivitet ledd av 

sjuksköterskor (Becker et al., 2011). Därmed kan patienters egenvårdskapacitet och 

förmåga till egenvård förbättras genom fysisk aktivitet. Resultatet talar för att fysisk 

aktivitet är en omvårdnadsåtgärd med vetenskapligt bevisad effekt som i större 

utsträckning bör nyttjas av sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. En förutsättning för 

att detta ska uppnås är att kunskapsbehovet bland sjuksköterskor fylls. 

Resultatet ur ett samhällsperspektiv 

Litteraturstudiens resultat visade att rätt användning av omvårdnadsåtgärder bidrog 

till att minska förekomsten av frakturer (Becker et al., 2011; Huntjens et al., 2011). 

Att osteoporos är ett stort samhällsproblem som står för stora kostnader har belysts i 

tidigare forskning (SBU, 2003). Även kunskapsbehovet kring osteoporos världen över 

är stort, både bland sjuksköterskor och patienter (Claesson et al., 2015; Zhang & 

Chandran, 2011; Hammoudeh et al., 2015; Park et al., 2017). Ungefär två tredjedelar 

av kostnaderna för vården vid osteoporos är relaterade till vård av frakturer och de 

direkta kostnaderna för en enskild höftfraktur uppgår till cirka 125 000 kronor 

(Wallander et al., 2017). I en artikel av Hernlund et al. (2013) framgår det att den 

ökande medellivslängden världen över medför att förekomsten av 

osteoporosrelaterade frakturer ökar (Hernlund et al., 2013) och risken att drabbas är 

högst i Skandinavien (Wallander et al., 2017). De höga kostnaderna förknippade med 

osteoporos och en ökande förekomst av frakturer relaterade till osteoporos talar för att 

kostnaderna för samhället kommer fortsätta stiga i framtiden. Wallander et al. (2017) 

uttrycker ett behov av ett förändrat tillvägagångssätt vid behandling av osteoporos i 

syfte att bryta den ökande trenden (Wallander et al., 2017). Med en ökad kunskap 

bland sjuksköterskor kring vilka fungerande omvårdnadsåtgärder som kan nyttjas vid 

osteoporos, samt att omvårdnadsåtgärderna i stor utsträckning kan nyttjas preventivt, 

kan sjuksköterskor bidra till en minskad förekomst av frakturer relaterade till 

osteoporos. Detta medför i sin tur troligtvis minskade kostnader för samhället. 

Resultatet ur ett etiskt perspektiv 

Resultat i litteraturstudien synliggör ett flertal omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan 

använda sig av för att förbättra omvårdnaden och möta patienters behov av 

omvårdnad vid osteoporos. Trots det är bristen på kunskap om osteoporos fortfarande 

rådande och ett hinder för sjuksköterskorna att implementera omvårdnadsåtgärder 

(Kaasalainen et al., 2015; Claesson et al., 2015; Clark et al., 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver i värdegrunden för omvårdnad att 

sjuksköterskor måste behärska den teoretiska och praktiska kunskapen för att kunna 

bemöta patienter med olika hälsotillstånd. Utebliven vård kan riskera att kränka och 
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skapa ett onödigt lidande för patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Med 

den kunskapsbrist kring osteoporos som beskrivs av sjuksköterskorna i studien av 

Kaasalainen et al. (2015) och i studien av Clark et al. (2017) finns risken att 

omvårdnaden uteblir. Det finns förväntningar på sjuksköterskors kunskap om 

osteoporos hos patienter vilket beskrivs i studien av Zhang och Chandran (2011). 

Patienters förväntningar tillsammans med utebliven omvårdnad vid osteoporos, 

relaterat till de hinder som beskrivs i litteraturstudiens resultat, kan riskera att kränka 

och skapa ett onödigt lidande för patienter. Med hjälp av omvårdnadsåtgärderna som 

framkom i litteraturstudiens resultat kan patienters lidande lindras samt den uteblivna 

omvårdnaden undvikas. 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudien visar att det finns adekvata omvårdnadsåtgärder vilka sjuksköterskor 

kan använda sig av i omvårdnaden vid osteoporos. Med hjälp av bland annat 

bedömning, utbildning, rådgivning och fysisk aktivitet kan sjuksköterskor motverka 

osteoporos samt stödja patienter med osteoporos i sin egenvård. Det framgår även att 

dessa åtgärder i stor utsträckning kan nyttjas preventivt och bidra till en minskad 

förekomst av frakturer relaterade till osteoporos. Vidare framgår det av 

litteraturstudiens resultat att det finns hinder i form av tidsbrist och begränsade 

kunskaper som begränsar sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet vid osteoporos. Det 

framgår dock inte i litteraturstudiens resultat vilka icke fungerande 

omvårdnadsåtgärder som används av sjuksköterskor vid osteoporos. En beskrivning 

av icke fungerande åtgärder hade kunnat bidra till ytterligare kunskap. Detta tyder på 

att mer forskning behövs kring sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med 

osteoporos.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL Medline Pubmed 
Academic Search 

Elite 

Omvårdnad nurs* nurs* nurs* nurs* 

Osteoporos osteoporo* osteoporo*/osteoporosis osteoporo*/osteoporosis osteoporo* 

Vård care care   

Behandling treatment treatment treatment treatment 

Patient  patient   

Åtgärd intervention intervention   
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

* Under resultatartiklar visar parenteserna hur många dubbletter av resultatartiklar som erhölls från tidigare sökningar. 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

(dubletter) 

20181022 Pubmed 

nurs*[Title/Abstract] AND 

osteoporo*[Title/Abstract] AND 

treatment 

Limits: 2008-2018, age 19+, eng, 

ej review 151 45 7 5 

20181022 Medline 

nurs* AND osteoporo* AND 

intervention OR treatment AND 

care 
Limits: 2008-2018, english, ej 

review 122 76 2 5(5) 

20181022 Cinahl 

nurs* AND osteoporo* AND 

intervention OR treatment AND 

care 
Limits: 2008-18, english, all adult 46 13 0 2(2) 

2018102 
 

Academic 

Search Elite 

nurs* (Title) AND osteoporo* 

AND treatment 

Limits: 2008-2018, english 38 13 1 3(2) 

20181022 Medline 

nurs* AND osteoporo* AND 

intervention OR treatment AND 

patient 
Limits: 2008-2018, english, ej 

review 154 43 2 10(8) 

20181029 Medline 

nurs* AND osteoporosis (MeSH 

Heading) 
Limits: 2008-2018, english, ej 

review 193 44 2 8(6) 

20181029 Pubmed 

nurs*[Title/Abstract] AND 

osteoporosis [MeSH Term] 

Limits: 2008-2018 

english, ej review, age 19+ 132 49 4 8(5) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Becker, C., Cameron, I. D., Klenk, J., Lindemann, U., Heinrich, S., König, H-H. & Rapp, K. 

(2011). Reduction of femoral fractures in long term care facilities: the Bavarian fracture 

prevention study. PLOS ONE, 6, e24311. doi:10.1371/journal.pone.0024311 

Land  

Databas 

Tyskland 

Pubmed 

 

Syfte Syftet var att introducera ett fraktur- och fallpreventionsprogram som innehöll både reduktion av 

riskfaktorer och miljöåtgärder. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv longitudinell kohortstudie med interventions- och kontrollgrupp. 

Urval Urvalet bestod av 256 äldreboenden med 13,653 deltagare i interventionsgruppen och 893 

äldreboenden med 31,668 deltagare i kontrollgruppen. 

Datainsamling Försäkringsbolaget AOK bidrog med information kring kön, ålder, datum för inskrivning på 

äldreboende, vårdtyngd, eventuell femoralisfraktur och datum för bortgång från sina databaser. 

Sjukhusets utskrivningsinformation nyttjades för att identifiera femoralisfrakturer. Registrering av 

fall hos deltagande äldreobenden påbörjades 3 månader innan interventionens start, därefter 

pågick datainsamlingen under 12 månader. 

Dataanalys Förekomsten av femoralisfrakturer beräknades genom att dela antalet frakturer med antalet 

levnadsår. Hazards regressionsmodell applicerades och justerades för kön, ålder, nivå av vård och 

storlek på äldreboendet. Då äldreboenden inte randomiserades i studien beräknades även 

förekomsten av femoralisfrakturer från tidigare år. För varje kalenderår jämfördes förekomsten av 

frakturer mellan boenden i interventionsgruppen gentemot boenden i kontrollgruppen. 

Bortfall Inget bortfall, främst på grund av att datan härstammade från AOK:s databaser och inte från 

deltagarna själva. 

Slutsats Följande åtgärder av sjuksköterskorna bidrog tillsammans till att minska femoralisfrakturer med 

18% under de 12 månader som datainsamlingen skedde: fysisk aktivitet i form av styrke- och 

balansträning, dokumentation och kartläggning av inträffade fall, miljöförbättringar och 

miljöanpassning utifrån checklista, kontroll av läkemedelslista och eventuell tillförsel av D-

vitamin, nyttjandet av höftskydd och tvärprofessionellt arbete med fysioterapeuter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Clark, R. E., McArthur, C., Papaioannou, A., Cheung, A. M., Laprade, J., Lee, L., … 

Giangregorio, L. M. (2017). “I do not have the time. Is there a handout I can use?”: combining 

physicians’ needs and behavior change theory to put physical activity evidence into practice. 

Osteoporosis International, 28, 1953-1963. doi: 10.1007/s00198-017-3975-6 

Land  

Databas 

Kanada 
Medline  
 

Syfte Syftet var att identifiera läkares och sjuksköterskors upplevelser av hinder i att implementera 

rekommendationer av fysisk aktivitet vid osteoporos. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 
Semistrukturerade intervjuer 
 

Urval Stratifierat urval samt snöbollsurval. 59 deltagande läkare och specialistsjuksköterskor. Deltagarna 

valdes ut med syfte att representera den geografiska mångfalden och populationstätheten i Ontario, 

Kanada. 

Datainsamling Deltagarna fick en sammanfattning av riktlinjerna angående fysisk aktivitet i förväg. 

Datainsamlingen bestod av inledande diskussioner i fokusgrupper samt semistrukturerade 

intervjuer kring riktlinjernas användningsbarhet, deltagarnas nuvarande sysselsättning, 

förkunskaper kring riktlinjerna, barriärer för riktlinjernas implementering i vården, karaktärsdrag 

hos patienter som eventuellt inte skulle nyttja dem samt hur man skulle kunna underlätta för dessa 

patienter. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Analyser genomfördes av två forskare i studien. Vid oenighet användes en tredje part. 

Inledningsvis kodades datan öppet till huvudkategorier. Likheter och skillnader mellan 

kategorierna diskuterades vilket ledde till utformade teman. Tematisk analys genomfördes enligt 

the central behavior model (COM-B model). 

Bortfall Inget bortfall, dock valde 11 deltagare att inte ange ålder, 2 angav ej kön och 2 ville inte redogöra 

för tidigare kunskaper i ämnet. 

Slutsats Sjuksköterskorna uppgav att de saknade kunskap kring hur de skulle rådgiva patienterna och vart 

de skulle hänvisas. Sjuksköterskorna gav ofta mer generella direktiv trots att de visste vad som 

borde rekommenderas, samt uppgav att de saknade kunskap kring hur gällande rekommendationer 

skulle utföras, exempelvis vid styrke- och balansträning. Sjuksköterskorna beskrev att de stundtals 

gav för mycket rekommendationer samt att de saknade kunskap kring fysisk aktivitet på recept 

och andra resurser i samhället som kunde underlätta för patienterna. Även kulturella skillnader, 

språk, låg prioritet och tidsbrist upplevdes som barriärer för fysisk aktivitet. Det fanns en rädsla 

för att vissa patienter skulle skada sig när de utförde vissa aktiviteter och därför drog sig 

sjuksköterskorna ibland för att rekommendera dessa. Sjuksköterskorna ansåg att det inte var deras 

uppgift att ansvara för patienternas fysiska aktivitet. Äldre patienter upplevdes mer omotiverade 

och patienternas motivation eller brist på motivation påverkade sjuksköterskornas motivation att 

hjälpa. En främjande faktor var möjligheten att dela ut informationsbroschyrer till patienterna. 
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Syfte Syftet var att fastställa inverkan av specifika riktlinjer på risken för ytterligare frakturer och 

mortalitet hos patienter med frakturer relaterade till annat än kotkompressioner. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Interventionsanalys med retrospektiv kontrollgrupp. 

 

Urval Urvalet bestod av 1920 patienter i kontrollgruppen och 1335 i interventionsgruppen. Samtliga 

patienter hade en fraktur som inte var kotkompression och var över 50 år gamla. 

Datainsamling Basdata angående ålder, kön och lokalisation av fraktur var tillgänglig i kontrollgruppen och 

jämfördes med interventionsgruppen. Basdata och tidigare frakturer kontrollerades och 

bekräftades med hjälp av sjukhusets röntgendatabas. Huruvida dödsfall skedde vid eller innan 

uppföljning kontrollerades för alla patienter i nationella databasen för dödsfall. Frakturer 

klassificerades enligt International Classification of Disease (ICD-9). Frakturer delades sedan in i 

kategorier efter lokalisation. 

Dataanalys Basdata jämfördes mellan grupperna med chitvå-test för dikotoma variabler och  med t-test för 

kontinuerliga variabler. Sannolikheten för ytterligare fraktur eller död räknades ut och för att 

jämföra resultaten mellan grupperna användes cox regressionsanalys med HR (hazard ratio) med 

ett signifikansvärde på 0,05. Samtliga patienter i bägge grupperna analyserades med “intention to 

treat” som utgångspunkt. Uppföljningstid vid ytterligare fraktur benämndes den tid som gick 

mellan första och nästkommande fraktur, eller mellan första fraktur och död eller slutdatum för 

studien. Vid mortalitet innebar uppföljningstiden den tid som passerat mellan första fraktur och 

död eller slutdatum för studien. Kaplan-Meiers test med log-rank användes vid överlevnadsanalys. 

Tidsbaserad cox-regressionsanalys nyttjades för att fastställa om ytterligare frakturer påverkade 

mortalitet med ytterligare fraktur som ny variabel. SPSS användes för den statistiska analysen. 

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Sjuksköterskornas nyttjande av systematisk utvärdering och utförande av behandling enligt 

specifika riktlinjer vilka innefattade fallriskbedömning, bedömning av BMI, tidigare fall och 

frakturer, bentäthet och syn samt utbildning kring kalcium och D-vitamin minskade risken för 

deltagarna att drabbas av ytterligare frakturer med 35% och ledde till en 33% lägre mortalitetsrisk. 
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Syfte Syftet var att implementera och utvärdera ett mångfacetterat interventionsprogram för att förbättra 

behandlingen för patienter med osteoporosrelaterade frakturer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 
Prospektiv kohortstudie med interventionsgrupp och kontrollgrupp 
 

Urval Urvalet bestod av 200 patienter i pre-interventionsgruppen (kontroll) samt 400 patienter uppdelat i 

två interventionsgrupper med 200 patienter i varje. En interventionsgrupp inkluderade patienter 

som behandlats för fraktur på akutmottagning mellan 6 och 9 månader efter implementering av 

projektet och den andra interventionsgruppen inkluderade de som behandlats för fraktur mellan 10 

och 13 månader efter implementering. Sammanlagt deltog 306 läkare i en enkät via internet. 

Datainsamling De som valde att delta i studien tilldelades en sjuksköterska som kontaktade deltagarna två veckor 

efter påbörjad intervention. Två frågeformulär skickades ut via post. Första frågeformuläret 

skickades ut till 200 patienter som besökt akutmottagningen mellan 6 och 9 månader efter att 

projektet hade påbörjats. Andra formuläret skickades ut till 200 patienter som hade besökt 

akutmottagningen mellan 10 och 13 månader. Datainsamlingen genomfördes mellan 1 oktober 

2007 och 31 oktober 2008. Datainsamling bland deltagande läkare skedde även i form av enkät via 

internet. 

Dataanalys Data analyserades med SPSS version 17.0. Beskrivande statistik och frekvens användes. P-värde 

<0,05 ansågs vara signifikant mellan grupperna. 

Bortfall I interventionsgrupp 1: 155. 

I interventionsgrupp 2: 158. 

Slutsats Sjuksköterskeledd telefonrådgivning resulterade i en förbättrad uppföljning och utredning av 

patienter efter besök på akutmottagning med osteoporosrelaterad fraktur. 84% av patienterna som 

erbjöds uppföljning tackade ja. 
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Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans nivå av inblandning i aktiviteter relaterat till 

att förhindra och behandla frakturer på ett äldreboende. 

Metod:  

Design 

Mixed Method 
Kombination av enkät och intervjuer. 
 

Urval Strategiskt urval, 12 deltagare i enkätdelen, 11 i intervjudelen 

Datainsamling Datainsamlingen påbörjades med en enkät innehållande fyra olika avsnitt med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Enkäten skickades ut via mail till deltagarna och tog cirka 15-20 minuter att 

genomföra. Därefter genomfördes en telefonintervju med deltagarna som hade accepterat att delta 

i studien. 

Dataanalys Deskriptiv statistik av kvantitativ data med uträkning av centralmått (median), spridningsmått och 

frekvensfördelning. Innehållsanalys användes för att analysera svaren från öppna frågor. 

Kvalitativ data transkriberades och analyserades med mjukvara för kvalitiativ analys (N-Vivo 9.0). 

Därefter kategoriserades datan och kodades. Inledningsvis kodade två individer sex transkriptioner 

självständigt och diskuterade därefter meningsskiljaktigheter tills de nådde konsensus. Deltagarna 

i studien fick möjlighet att granska och kommentera resultatet. Triangulering användes för att 

minimera påverkan av eventuella fördomar. 

Bortfall En deltagare deltog endast i enkäten och inte i studiens intervjudel. 

Slutsats Sjuksköterskorna arbetade med utgångspunkten att alla äldre redan hade osteoporos. Utifrån ett 

holistiskt synsätt och en personcentrerad plan lades fokus på att förebygga fall och frakturer med 

hjälp av genomgång av anamnes då multisjuka löper en större risk för fall, kontroll av 

läkemedelslista då multimedicinering är en riskfaktor för fall, kontroll av BMI, multidisciplinärt 

teamarbete, smärtlindring på grund av att smärta är en riskfaktor för fall, fokus på mobilisering 

och fysisk aktivitet, bedömning av fallrisk, fallprevention i form av halksockor, larm, förbättrad 

belysning, minimering av hinder, frakturprevention i form av höftskydd och beställning av 

röntgen. Osteoporosutredning skedde sällan, främst på grund av brist på resurser. Andra upplevda 

barriärer bland sjuksköterskorna var brist på kunskap kring bedömning av frakturer, smärtlindring 

och fallprevention samt bristande följsamhet av patienterna. 
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Syfte Syftet var att undersöka effekten av ett osteoporosförebyggande program baserat på Health Belief 

Model för kvinnor i åldern 30-45 år med risk för osteoporos 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Urvalet bestod av 73 kvinnor i åldern 30-45 med risk för osteoporos. Sammanlagt 37 i 

interventionsgruppen och 36 i kontrollgruppen. 

Datainsamling Insamlingsmetoden bestod av en sociodemografisk enkät för att inhämta information om ålder, 

utbildning, civilstånd och yrke, ett riskbedömningsverktyg för att bedöma risken för osteoporos, 

ett kunskapstest kring osteoporos (OKT), osteoporosis health belief test (OHBS) med frågor kring 

en individs antaganden kring hälsa och osteoporos, ett test kring individens egna förmåga att 

handskas med osteoporos (OSES) samt ett mätinstrument för dagligt kalciumintag och mängd 

motion per vecka. Testerna OKT, OHBS och OSES genomfördes omedelbart innan 

utbildningsprogrammet (T0), 15 dagar efter (T1), 3 månader efter (T2) och 6 månader efter (T3). 

Dataanalys SPSS version 15 användes för att analysera insamlad data. Deskriptiv data beskrevs i form av 

frekvens, procent, standardavvikelse, median och interkvartilavstånd. För att testa homogeniteten i 

grupperna användes chitvå-test. Mann Whitney U-test användes när värdena vid risk för 

osteoporos inte var normalt distribuerade. Upprepade mätningar genomfördes för att bestämma 

skillnaderna i medelvärdet vid de olika tidsperioderna. 

Bortfall Externt 22, internt 7. 

Slutsats Utbildningsprogrammet genererade en signifikant ökning av kunskapsnivån kring osteoporos, 

fysisk aktivitet och vikten av kalciumintag i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Följsamheten till intag av kalcium ökade hos interventionsgruppen. Signifikanta ökningar fanns 

även hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen när det kom till alla ingående delar i 

Osteoporosis health belief test och Osteoporosis self-efficacy test. 
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Syfte Syftet med pilotstudien var att jämföra implementeringen av en koordinerande sjuksköterska 

gentemot ett mångfacetterat interventionsprogram vid eftervården av en handledsfraktur relaterat 

till osteoporos. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 
Randomiserad kontrollerad pilotstudie 
 

Urval Urvalet bestod av 46 efter bortfall. Åttio deltagare lottades ur en tidigare använd kontrollgrupp. 

Deltagarna genomgick vanlig behandling för handledsfraktur. 21 deltagare lottades till gruppen 

med en samordnande sjuksköterska och 25 till det mångfacetterade interventionsprogrammet. 

Datainsamling Datainsamling genomfördes 6 månader efter randomisering med instrument gällande hälsostatus i 

form av osteoporosis-related quality of life (OptQOL) och osteoporosis-related knowledge. 10 

deltagare lottades randomiserat ur varje grupp för att fånga kostnaderna relaterat till 

interventionen. 

Dataanalys Analys skedde enligt intention to treat och det primära resultatet i form av mängden patienter som 

fick bisfosfonatbehandling inom 6 månader jämfördes mellan de två grupperna. Chitvå-test 

användes för att fastställa statistisk signifikans och sambandets styrka bekräftades med ett 

konfidensintervall på 95% samt beräkning på relativ risk. Sekundära resultat inkluderade BMD-

test och behandling enligt gällande riktlinjer, dessa analyserades endast hos de patienter som det 

fanns komplett information om. SAS 9.1 användes vid all analys. 

Bortfall Sammanlagt 38. Externt bortfall i form av 34 deltagare som avböjde samt internt bortfall i form 

av ytterligare 4. 

Slutsats Sjuksköterskorna genomförde patientundervisning och samordnade provtagningar, bokade tider 

för uppföljningar, rådgav via telefon, gjorde lämplighetsbedömningar för bisfosfonatbehandling 

och skrev ut recept på bisfosfonater enligt delegering samt kommunicerade med ansvarig läkare. 

Detta tillvägagångssätt resulterade i ökad bisfosfonatbehandling för patienter och ökad grad av 

korrekt behandling och diagnostik jämfört med ett mångfacetterat interventionsprogram. 
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Syfte Syftet var att undersöka om patienters kunskaper kring osteoporos ökade med hjälp av ett 

gruppbaserat multidisciplinärt utbildningsprogram. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Urvalet bestod av 300 patienter diagnostiserade med osteoporos vilka hade påbörjat 

osteoporosspecifik läkemedelsbehandling det senaste året. 

Datainsamling Deltagarna randomiserades i block av åtta till interventionsgruppen och kontrollgruppen. Grupper 

med åtta till tolv deltagare deltog i utbildningsklasser med tre sessioner under en dag, sammanlagt 

12 timmar. Datainsamlingen pågick i fyra veckor. Utbildningen genomfördes av ett 

multidisciplinärt team av läkare, dietister, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Teamet motiverade 

deltagarna att finna sina egna lösningar med hjälp av information istället för att ge raka direktiv. 

Interventionsgruppen svarade även på datoriserade frågor över telefon en gång i månaden över 

fyra månader. Frågorna innefattade livskvalitet, smärtintensitet och fysisk aktivitet. Efter tre 

månader erhöll båda grupperna uppföljning vid en mottagning. Deltagarnas kunskap om 

osteoporos testades genom frågeformuläret PAVIOS vilket innehöll 27 frågor gällande fakta om 

osteoporos. I studien testade man deltagarnas kunskaper innan randomiseringen genomfördes och 

efter tre månader. 

Dataanalys P-värde om 0.05 ansågs signifikant. Skillnader mellan grupperna jämfördes med Mann-Whitney 

och chitvå-test. Förändringar inom grupperna beräknades med enkel subtrahering och Wilcoxons 

test. Associationer mellan variabler utvärderades med hjälp av Spearmans sambandstest. 

Bortfall Externt bortfall: 222. Internt bortfall om 31 deltagare, varav nio i interventionsgruppen och 22 i 

kontrollgruppen. 

Slutsats Den multidisciplinära utbildningen om osteoporos i form av patofysiologi, nutrition, fysisk 

aktivitet, fallprevention och läkemedelsbehandling resulterade i en förbättrad kunskap om 

osteoporos hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 
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Syfte Syftet var att utvärdera huruvida en sjuksköterskerådgivning direkt efter DXA-mätning gav ett 

bättre resultat än skriftlig information eller vanlig vård. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad pilotstudie 

Urval Urvalet bestod av 104 i RCT-gruppen, 39 i PAADRN-gruppen och 70 i kontrollgruppen efter 

bortfall. 

Datainsamling Deltagare randomiserades till antingen gruppen med rådgivning av sjuksköterskor (RCT), gruppen 

med PAADRN (skriftlig information) eller vanlig behandling (kontrollgrupp). I samband med 

DXA-mätningen samlades basdata in kring fysisk aktivitet, kalciumintag, tillskott av D-vitamin, 

kunskap om osteoporos, uppfattning kring kunskap, självförtroende samt tron på den egna 

förmågan att handskas med osteoporos, nöjdhet med behandling och ålder, kön, DXA, 

egenrapporterad hälsa, längd och vikt samt övrig information till fracture risk assessment tool 

(FRAX). Datainsamling skedde via intervju vid studiens start samt efter 52 veckor. 

Dataanalys Egenskaper i den första mätningen jämfördes med chitvå-test eller t-test. Nollhypotesen var att det 

inte fanns signifikant skillnad mellan de olika grupperna från första mätningen och efter 52 

veckor. Alternativa nollhypotesen var att det fanns signifikant skillnad mellan grupperna. P-värdet 

< 0.10 användes för att mäta signifikans mellan de olika grupperna på grund av det var en 

pilotstudie. 2-tailed test användes framför 1-tailed test. All databearbetning och statistisk analys 

genomfördes i SAS 9.4. 

Bortfall Externt: 697. Internt: 75. Totalt: 772 av 985. 

Slutsats Rådgivning och utbildning av sjuksköterskorna resulterade i ett ökat kalciumintag, ökad kunskap 

om osteoporos, ökad activation (kunskap, självförtroende, tron på den egna förmågan) och en 

ökad motionsfrekvens hos deltagarna. Informationsgruppen och kontrollgruppen uppvisade ökad 

kunskap, ökat självförtroende och ökad tro på den egna förmågan att handskas med osteoporos. 

Informationsgruppen uppvisade också ett ökat kalciumintag och kontrollgruppen ökade i frekvens 

av fysisk aktivitet. 
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Syfte Syftet med studien var att bedöma om utbildning och vägledning av en sjuksköterska kan förbättra 

följsamheten hos patienter vid behandling av låg bentäthet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv longitudinell studie med kontrollgrupp. 

Urval Deltagandet bestod av 447 i interventionsgruppen, 292 kvinnor och 155 män. Samt 347 deltog i 

kontrollgruppen, 242 kvinnor och 105 män. 

Datainsamling Alla deltagare blev kontaktade ett år efter DXA-mätningen och behandlingens start via telefon. 

Vid telefonkontakten samlades information in kring följsamhet till behandlingen samt vilken 

behandling patienten blivit ordinerad. För behandlingsgruppen inkluderade bedömningen 

användning av kalcium och D-vitamin, anamnes samt huruvida de blivit ordinerade läkemedel för 

osteoporos. För kontrollgruppen innebar telefonsamtalet en intervju kring aktuell behandling. 

Kontakt med behandlingsgruppen togs ytterligare en till två gånger via telefon om deltagarna ännu 

inte påbörjat sin behandling enligt plan. Vid varje telefonkontakt med behandlingsgruppens 

deltagare betonades vikten av behandlingen. 

Dataanalys Utfallen jämfördes mellan grupperna med t-test eller chitvå-test och vid behov användes Fisher’s 

exakta test. 

Bortfall Sammanlagt 18 stycken, varav 2 på grund av dödsfall. 

Slutsats Intaget av kalcium och D-vitamin var högre bland deltagarna i utbildningsgruppen än i 

kontrollgruppen efter intervention. Utbildning och rådgivning av sjuksköterskorna i studien bidrog 

till en högre grad av följsamhet till behandling hos patienterna. 
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Syfte Syftet var att bedöma rollen av patientrådgivning, sjuksköterskeassistans och effekter av 

biokemiska undersökningar på postmenopausala kvinnor med osteoporos följsamhet till 

behandling under 12 månader. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 
Prospektiv longitudinell studie 

Urval Urvalet bestod av 123 postmenopausala kvinnor i åldern 46-89 år. 

Datainsamling Deltagarna blev indelade fyra olika grupper i form av kontrollgrupp, rådgivningsgrupp, 

sjuksköterske-assisterad grupp och biokemisk grupp. Datainsamlingen skedde över ett år med 

uppföljning var sjätte månad. I den sjuksköterske-assisterade gruppen genomfördes även 

telefonkontakt månad tre och nio. Efter tolv månaders analyserades följsamheten i de olika 

grupperna. 

Dataanalys Basdata kring ålder, antal använda läkemedel, utbildning, inkomst, fysisk aktivitet, boende i gles- 

eller tätbygd och antal personer i familjen fastställdes. Den primära analysen jämförde uthållighet, 

följsamhet och tid till avbruten behandling mellan de fyra grupperna med hjälp av Kruskal-Wallis 

test. Förhållandet av läkemedelsinnehav (medical possession ratio, MPR) kategoriserades i två 

grupper, <80% respektive ≥80%. chitvå-test användes för att jämföra följsamhet och uthållighet 

inom grupperna. En subanalys genomfördes för deltagare över 65 års ålder. Cox Hazard-modellen 

användes för att beräkna påverkan av basdata, ryggrads- och höftfrakturer, BMI, frakturhistorik 

inom familjen, rökning och biverkningar av behandling. Tiden till avbruten behandling 

analyserades med Kaplan-Meier och log-rank-test. 

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Sjuksköterskeledd telefonrådgivning i en sjuksköterske-assisterad grupp förbättrade följsamheten 

till läkemedelsbehandling vid osteoporos i förhållande till kontrollgruppen. Även gruppen som 

utbildades innan behandlingen uppvisade bättre följsamhet till behandling än kontrollgruppen. I 

rådgivningsgruppen hade 65.52% en MPR/compliance på över 80%, i sjuksköterske-assisterade 

gruppen var motsvarande siffra 61.29% och i kontrollgruppen 37.5%. När det kom till procent av 

totalt antal gruppmedlemmar som stannade i behandling under ett års tid var siffrorna 61.29% för 

den sjuksköterske-assisterade gruppen, 68.97% för rådgivningsgruppen och 43,75% för 

kontrollgruppen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Land  

Databas 

Skottland 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka vårdpersonalens syn på och upplevelser av att vårda äldre med osteoporos 

med fokus på förflyttning och hantering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer 

Urval Strategiskt urval utifrån inklusionskriterier. Totalt 26 deltagare som arbetar inom hälso- och 

sjukvård. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes mellan maj 2012 till januari 2013 genom semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte eller genom telefonintervjuer. Längden 

på intervjuerna sträckte sig mellan 40-60 minuter och samtliga spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades av två av medlemmarna i 

forskningsgruppen utifrån kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Miles och Huberman (1994), 

Ritchie och Lewis (2003) och Gibbs (2007). Slutsatser drogs utifrån insamlad data och kodning av 

datan var genomgående i hela analysprocessen. Transkribering och anteckningar analyserades rad 

för rad och sammanställdes i kategorier utifrån den inledande litteraturgenomgången. Utifrån 

denna kategorisering skapades nya kategorier som sammanställdes och presenterades i 

flödesscheman. Meningsskiljaktigheter diskuterades och undersöktes. Huvudkategorierna 

“förflyttning och hantering som rutinvård” och “förflyttning och hantering som åtgärd” med 

tillhörande subkategorier utarbetades utifrån analysen. 

Bortfall En på grund av andra forskningsåtaganden. 

Slutsats Sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder för patienter med osteoporos beskrevs i studien som: 

rådgivning och uppmuntran till korrekta rörelser för att undvika och förebygga 

osteoporosrelaterade frakturer, förespråka självständighet och autonomi, gör patienten delaktig. 

Bedömning av patienternas egenförmåga, rörelseförmåga och kapacitet. Användandet av 

hjälpmedel som exempelvis glidlakan och kuddar för att minimera obehag samt uppnå korrekt 

läge vid undersökningar och förflyttningar.  Korrekt förflyttning och riskbedömning av patient 

innan förflyttning. Sjuksköterskorna uttryckte även en kunskapsbrist kring osteoporos samt att det 

fanns en tidsbrist vid bedömning i mötet med patienter med osteoporos. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
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Land  

Databas 

Italien 
Medline 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera vilken påverkan telefonuppföljning hade på följsamheten till 

osteoporosbehandling under 18 månader. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv longitudinell studie med retrospektiv kontrollgrupp. 

Urval Icke slumpmässigt urval. Systematiskt kvoturval. I interventionsgruppen 382 deltagare, 50 män 

och 332 kvinnor. I kontrollgruppen 398 deltagare, 9 män och 389 kvinnor. 

Datainsamling Skedde utifrån ett standardiserat formulär. Deltagarnas följsamhet mot behandlingen 

kontrollerades via telefon 1 gång/vecka de första fyra månaderna, 1 gång/månad kommande 5 

månader och 1 gång/3 månad de sista 12 månaderna. Varannan månad tillfördes nya läkemedel till 

deltagarna och även här kontrollerades följsamheten. Datainsamling för kontrollgruppen 

kontrollerades retrospektivt genom att undersöka hur många som hämtade nya läkemedel 

varannan månad under sin behandlingsperiod. 

Dataanalys Interventionsgruppen jämfördes mot en historisk kohortstudie med ett konfidensintervall på 95 

procent. Överlevnadsanalys genomfördes med Kaplan-Meier-kurvan och log-rank test för att 

beräkna följsamheten till behandlingen. För att minimera confounders genomfördes en 

sambandsanalys med hjälp av Cox hazard modellen på grund av studien inte var randomiserad. 

För all statistisk analys användes datorprogrammet SPSS version 17. 

Bortfall Tretton deltagare i interventionsgruppen dog av icke-läkemedelsrelaterade orsaker under 

behandlingen och exkluderades från studien. Sex av deltagarna i kontrollgruppen dog av oklara 

orsaker och exkluderades från studien. 

Slutsats Utbildning innan, samt uppföljning och rådgivning via telefon av sjuksköterskorna under 

behandling bidrog till högre följsamhet till behandlingen hos interventionsgruppen än hos 

kontrollgruppen. Utbildningen bestod av injektionsteknik och svar på eventuella frågor patienterna 

hade. Efter 6 månader blev skillnaden i fullföljd behandling mellan grupperna 89,8% mot 80,4%, 

och efter 12 månader var skillnaden 87,2% mot 80,4%. Efter 18 månader vid studiens slutskede 

var skillnaden 85,6% mot 77,4%. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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