
❙ ❙ Närmare 25 procent av alla patienter med höftfraktur drab-
bas av övergående konfusion i anslutning till fraktur och ope-
ration [1]. Detta kan förklaras av traumat i sig [2], den vanli-
gen höga åldern hos den drabbade [3] samt patientförflytt-
ningar mellan olika enheter eller sjukhus. En annan förkla-
ring kan vara sidoeffekter och biverkningar av olika analge-
tika. Patientförflyttning kan ibland försvåras på grund av den
andningsdepression som kan följa administration av opioi-
der. Postoperativt kan konfusion orsaka försenad och för-
långsammad mobilisering och rehabilitering. Många höft-
frakturpatienter lider också av temporära eller kroniska deku-
bitalsår [4] till följd av svårigheter med adekvat hudvård på
grund av smärta. Analgetika orsakar också illamående i stor
utsträckning. 

En femoralnervsblockad inhiberar signalering i höftle-
dens och lårbenets sensoriska nerver och kan på detta vis vara
ett alternativ till analgetika i behandlingsstrategin. Då kan
komplett smärtlindring uppnås utan påverkan på centrala
nervsystemet och med en minskad risk för sidoeffekter och
biverkningar. Patienten är hela tiden fullt orienterad, preope-
rativ hudvård, steriltvätt, anläggande av urinrörskateter och
förebyggande åtgärder mot dekubitalsår förenklas, och den
postoperativa rehabiliteringen kan startas tidigare.

Syftet med denna studie var att förbättra det perioperativa
omhändertagandet av patienter med höftfraktur. Målet var att
nå samma grad av smärtlindring peroperativt som vid be-
handling enligt sjukhusets standardiserade riktlinjer, dvs
kombinationsbehandling med tramadol och paracetamol.
Hos patienter som planeras för höftplastik är det av särskild
vikt med förbättrad smärtlindring, eftersom tiden före plane-
rad operationsstart generellt är längre. Patientens välbefin-
nande skulle förbättras så att den postoperativa rehabilite-
ringen kunde underlättas och tidigareläggas. 

❙ ❙ Metod
I denna prospektiva kliniska studie ingick 113 patienter med
radiologiskt bekräftad höftfraktur. Endast de patienter som
kunde förstå och skatta sin smärta med visuell analog skala

(VAS) inkluderades. Sammanlagt 33 patienter exkluderades
på grund av demens eller liknande förvirringstillstånd. De
resterande 80 patienterna randomiserades med kuvertmetod.
Totalt 40 patienter (grupp 1) fick en femoralnervsblockad av
en av författarna (Björn Kullenberg) så snart en höftfraktur
var kliniskt eller radiologiskt diagnostiserad. Denna behand-
ling kompletterades med systemiska analgetika om patienten
inte var helt smärtfri efter nervblockaden, paracetamol
1 g × 4, eller paracetamol och tramadol (1 g + 100 mg).
Sammanlagt 40 patienter (grupp 2) behandlades enligt sjuk-
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Sammanfattat

Nära 30 procent av patienter med höftfraktur drabbas
av övergående förvirringstillstånd i anslutning till trau-
mat, 35–50 procent riskerar även temporära eller kro-
niska dekubitalsår. Opioidanalgetika som används vid
smärtlindring ger ofta illamående.

En femoralnervsblockad kan blockera de sensoriska
nervsignalerna från höftled och femur och ge fullstän-
dig smärtlindring utan påverkan på CNS. Den perope-
rativa vården och omhändertagandet underlättas och
postoperativ mobilisering kan påbörjas tidigare.

En prospektiv studie av 80 patienter med höftfraktur
visar att femoralnervsblockad kan ge adekvat smärt-
lindring, likvärdig med farmakologisk terapi, men
med kortare tid till initial mobilisering och tendens till
mindre förvirring, dock utan signifikanta skillnader. 

Nervblockad kan vara ett fullgott alternativ i smärt-
lindringsstrategin vid omhändertagande av patienter
med höftfraktur.
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husets gängse riktlinjer för smärtlindring med paracetamol
och tramadol. Medelåldern var 81,3 ± 6,5 år i grupp 1,
82,7 ± 7,5 år i grupp 2; 51 kvinnor, 29 män, utan skillnad
mellan grupperna. För komplett patientdemografi se Tabell I.
Såväl cervikala som trokantära frakturer inkluderades, 26 vs
14 i grupp 1 och 27 vs 13 i grupp 2.

Alla patienter följdes upp regelmässigt av ortopedavdel-
ningens vårdpersonal under hela vårdtiden avseende smärta,
illamående och nervblockadens duration. En erfaren sjukskö-
terska utvärderade patienternas mentala status med Short
Portable Mental Status Questionnaire, Pfeiffer-test [5], gra-
derat enligt en 4-gradig skala (0–3: ingen, lätt, måttlig och ut-
talad konfusion). Antalet doser och mängd konsumerad anal-
getika registrerades. Mobiliseringstid efter kirurgi, mätt som
tid till belastning bredvid sängen, registrerades. 

Såväl patienter som vårdpersonal fick möjlighet att kom-
mentera behandlingen. Alla patienter tillfrågades i anslutning
till injektionen om smärta eller obehag. Samtlig vårdpersonal
intervjuades i enkätform avseende omvårdnaden, särskilt
med hänsyn till obehag för patienten. 

Kirurgiskt behandlingsschema. Vid ankomst till akutmottag-
ningen diagnostiserades höftfraktur kliniskt eller radiolo-
giskt. Smärtlindring inleddes omedelbart efter randomise-
ring. Röntgen bekräftade en cervikal eller trokantär höftfrak-
turdiagnos, de cervikala klassificerades enligt Garden.
Patienter med höftfraktur Garden 1–2 opererades med spik-
osteosyntes, medan patienter med höftfraktur Garden 3–4
fick halvendoplastik, allt i enlighet med klinikens riktlinjer.
Tid till operation registrerades, 40 procent av patienterna
opererades inom 12 timmar och 50 procent mellan 12 och 24
timmar. För detaljerade data se Tabell I.

Mätning av smärta. Visuell analog skala (VAS) där smärta
skattas subjektivt användes. Smärtan skattades av patienten
vid ankomst innan nervblockad anlagts, och konsumerad
mängd analgetika registrerades. Hos 4 patienter i grupp 1 och
5 patienter i grupp 2 hade smärtlindring inletts under trans-
porten till sjukhus. VAS-mätning upprepades regelbundet

varannan timme de första timmarna efter ankomst till sjukhu-
set samt under dagtid och då patienterna var vakna nattetid.
Nervblockadens effektduration noterades. Hos 3 patienter la-
des blockaden om på nytt på grund av lång väntan inför ope-
rationsstart. 

Teknik. Höftleden innerveras sensoriskt av nervgrenar från
femoral-, laterala kutana femoral-, obturatorius- och ischias-
nerven [6]. De tre förstnämnda nervernas ursprung är grenar
från spinalnerverna L2–L4, och dessa tre nerver bildar lum-
balplexus. Dessa omges av en gemensam nervskida som lö-
per ut distalt kring femoralnerven under inguinalligamentet.
Nervsignaleringen blockerades vid inguinalligamentet, och
en proximal effekt på lumbalplexus uppnåddes. Denna nerv-
blockad påverkar inte ischiasnerven, men nervgrenar från
denna nerv innerverar normalt endast delar av höftledens
bakre ledkapsel [6]. I de flesta fall behöver därför inte ischias-
nerven blockeras för att uppnå smärtlindring hos patienter
med höftfraktur, emellertid förekommer varierande anatomi
avseende nervutbredning.

En nervstimulator (Stimuplex HNS11, B Braun, Mel-
sungen AG, Tyskland) användes för att uppnå optimal nålpla-
cering, och injektionen gavs via en 50 mm 25 G Stimuplexnål
(Stimuplex A, B Braun, Melsungen AG, Tyskland) enligt
teknik beskriven av Winnie [7]. Som lokalanestesi användes
30 ml ropivakain, 7,5 mg/ml.

Komplikationer och biverkningar som allergiska reaktio-
ner, intraneurala och intravasala injektioner i femoralnerven
och femoralartären noterades. 

❙ ❙ Resultat
Inga komplikationer relaterade till nervblockad noterades i
denna studie. 

I Tabell I redovisas resultat avseende förändring av smärt-
intensitet samt blockadduration. Båda grupperna upplevde
relativt högt ingångsvärde i smärta med ett medelvärde på 6
mätt med VAS, dock med stora interindividuella variationer
i båda grupperna (3<VAS<8). Då nervblockad hade anlagts
minskade VAS-värdet till 1,9. VAS minskade likvärdigt i
kontrollgruppen. VAS-minskningen före och efter behand-
ling är signifikant enligt t-test (P<0,001) för båda grupperna,
men inte mellan grupperna. 

En nervblockad med gott anslag och god nålplacering höll
i snitt patienten smärtfri i 15 timmar (6–26 timmar). 3 patien-
ter krävde ytterligare en nervblockad. Durationen av dessa
patienters första blockad var 15,8 +/- 5,6 timmar, men tiden
till operationsstart var lång (23,9 timmar, 26,3 timmar och
30,9 timmar).

Nervblockad upplevdes som lyckad hos 35 patienter. Det
fanns inga tecken till lyckad nervblockad och heller inte nå-
gon signifikant påverkan på patientens smärta i 5 fall. Totalt
33 patienter i grupp 1 krävde kompletterande smärtlindring,
21 patienter fick som singeldos 1 g paracetamol, 8 patienter
som singeldos 1 g paracetamol och 50 mg tramadol, 4 patien-
ter fick som singeldos 5 mg ketobemidon efter att inte ha haft
tillräcklig effekt av tramadol/paracetamol. Kontrollgruppen
(grupp 2) fick analgetika i enlighet med klinikens standard,
1 g paracetamol och 100 mg tramadol var 6:e timme. Denna
kompletterades med injektion ketobemidon om effekten av
sedvanlig behandling var otillräcklig. Sammanlagt 12 patien-
ter erhöll en eller flera doser ketobemidon.

Tiden till postoperativ mobilisering mätt som belastning
bredvid sängen uppmättes till 23,2 ± 1,8 timmar i blockad-
gruppen jämfört med 33,1 ± 7,9 timmar i kontrollgruppen
(P<0,002). Övergående konfusion, klassad som lätt, sågs hos
6 patienter i nervblockadsgruppen inom de första 48 postope-
rativa timmarna. I kontrollgruppen var 12 patienter övergå-
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Tabell I. Patientdemografi för de 80 patienter med höftfraktur som ingick i
studien; smärtlindring gavs i form av antingen femoralnervsblockad eller far-
maka. (VAS = visuell analog skala.)

Grupp 1, n=40, Grupp 2, n=40,
nervblockad systemisk analgesi

Ålder 81,3 ± 7,5 82,7 ± 6,5

Kön
Kvinna 25 26
Man 15 14

Frakturtyp
Cervikal 26 27
Trokantär 14 13

VAS före behandling 6,1 ± 0,81 5,9 ± 1,01

VAS efter behandling 1,9 ± 0,91 2,3 ± 0,71

Duration blockad, h 15,8 ± 5,6 
Mobilisering, h 23,2 ± 1,82 33,1 ± 7,92

Konfusion, antal patienter 6/40 12/40
Vårdtid, dygn 11,4 11,3 
Analgetikados, antal/h 1–2/24 4/24
Tid ankomst–operation, h 15,5 5,8

(5,2 h<15,5 h<30,9 h) (7,6 h<15,8 h<21,5 h)
1 P<0,001
2 P<0,002



ende förvirrade, 10 lätt och 2 måttligt. Man kunde inte se någ-
ra tecken till dekubitalsår i någon av grupperna i denna stu-
die. Medelvårdtiden var för grupp 1 11,2 dagar och för kon-
trollgruppen 11,4 dagar. 

Ingen av patienterna upplevde något obehag i samband
med injektionen. Alla patienter angav att de kunde tänka sig
en ny framtida blockad om detta skulle bli nödvändigt.
Vårdpersonalen ansåg att omvårdnaden av patienter med
höftfraktur underlättades väsentligt om patienten hade en
lyckad nervblockad. 

❙ ❙ Diskussion
Akut fraktursmärta är sällan något svårbemästrat kliniskt pro-
blem. Svårigheterna ligger snarare på det administrativa pla-
net i att skapa en välorganiserad smärtlindringsstrategi.
Patienter med höftfraktur är emellertid en skör patientgrupp
på grund av högre ålder och tidigare sjukdomar, och hos des-
sa patienter kan svårigheter uppstå att följa standardiserade
perioperativa vårdprogram vad gäller smärtlindring med
analgetika som kan orsaka mental förvirring, illamående och
andningsdepression.

Femoralnervsblockad har visats vara ett bra alternativ i
den perioperativa behandlingsstrategin för patienter med
höftfraktur. Behandlingen är enkel för patienten och inte as-
socierad med allvarliga sidoeffekter. De komplikationer som
kan uppstå är intraneural injektion samt intravaskulär injek-
tion i femoralartär eller ven. I denna studie fanns inga tecken
till komplikationer. Tekniskt är metoden lätt att lära och kan
användas av alla som involveras i behandlingen av patienter
med höftfraktur. Ingen övervakning krävs av vasomotoriskt
system eller urintömning som vid spinal- och epiduralaneste-
si [8].

Ett övergripande mål vid framgångsrik smärtlindring är
VAS-värden under 3 [9]. I denna studie är detta mål uppnått.
Vid några tillfällen hade nervblockaden inte tillräcklig dura-
tion på grund av lång väntetid till operationsstart. Vid dessa
tillfällen kunde ytterligare en blockad administreras. 

De flesta patienter upplevde relativt stark smärta av sin
höftfraktur. Detta överensstämmer med tidigare studier av
patienter med höftfraktur [10]. Vi kunde se tendenser till
snabbare postoperativ mobilisering hos patienter som be-
handlats med nervblockad, men denna ökning återspeglar
inte kortare total vårdtid. Det föreligger emellertid andra fak-
torer som påverkar vårdtiden negativt. Många patienter vård-
planeras till rehabiliteringsenheter i kommunal regi eller
landstingsregi. 

Patienterna som ingår i denna studie selekterades före be-
handling, endast de som förstod och kunde använda VAS in-
kluderades, och dessa patienter är sannolikt generellt sett i ett
bättre mentalt tillstånd än genomsnittspatienten redan pre-
operativt. Man har emellertid sett en kortare mobiliseringstid
även i tidigare studier [8]. En negativ faktor i detta avseende
är den motoriska blockad som uppstår i anslutning till smärt-
lindring med nervblockader, femoralnerven innerverar även
lårmuskulaturen. 

Tidigare studier har visat att ropivakain, som användes i
denna studie, har påtaglig motorisk effekt endast under de
första 2–7 timmarna efter injektion, effekten klingar därefter
av [11]. Den negativa effekten av motorisk blockad blir där-
för aldrig ett kliniskt problem vid den perioperativa använd-
ningen av femoralnervsblockad.

En nervblockad kräver kompletterande smärtlindring i en
del fall. I den aktuella studien fick ett antal patienter komplet-
terande systemisk behandling, men flertalet patienter i denna
studie klarade sig med en mindre mängd av mindre potenta
läkemedel. 

I en del fall kan man inte uppnå fullständig symtomfrihet

vid nervblockad. Denna nervblockad slår möjligen inte helt
ut lumbalplexus sensoriskt, och patienten blir därmed inte
helt smärtfri. Möjligheten att uppnå en så kallad »3 i 1«-
blockad är ett kontroversiellt ämne, en del hävdar att denna
blockad inte existerar utan att det snarare rör sig om en »2 i
1«-blockad [12]. Patienten kan även ha en annan fördelning
av sensoriska nervgrenar till höftleden från de fyra huvudner-
verna, där möjligen en större del av höftleden innerveras av
nervgrenar från ischiasnerven. Komplett smärtlindring torde
i så fall kunna uppnås om ischiasnerven blockeras separat
[13]. 

Tidigare studier har visat tillfredsställande smärtlindring
vid nervblockad i 80 procent av fallen [11, 14], något som
också stämmer i denna studie där 12 procent av patienterna
inte blev tillfredsställande smärtlindrade med nervblockad. 

Postoperativ konfusion efter höftfrakturer hos äldre är re-
lativt vanligt [1]. I denna studie var dubbelt så många i kon-
trollgruppen förvirrade som i blockadgruppen. Den konfu-
sion som observerades drabbade i de flesta fall patienterna
endast de första 24–48 timmarna efter det kirurgiska ingrep-
pet och hade helt försvunnit före vårdtidens slut. Med hänsyn
till detta är konfusion i samband med operation möjligen inte
ett kliniskt allvarligt problem, dock påverkar konfusionen pa-
tientens välbefinnande liksom mobiliserings- och rehabilite-
ringstiden och är därför av kliniskt värde. Vi kunde i denna
studie inte finna några signifikanta skillnader i konfusion
mellan grupperna, men vi kunde inte heller utesluta att farma-
kologisk behandling i samband med höftfraktur bidragit till
förvirringen. Detta medför att femoralblockad kan vara ett
viktigt behandlingsalternativ hos denna typ av patienter.

Patientintervjuerna och vårdpersonalens enkät användes
för att kartlägga inställningen till behandling med nervblock-
ad. Den aktuella studien visar att såväl patienter som perso-
nal med ansvar för omvårdnad hade en positiv inställning till
denna behandling. Patienterna upplevde god smärtlindring,
och vårdpersonalen ansåg att den perioperativa omvårdnaden
till stor del underlättades. Vi kan emellertid här inte utesluta
felkällor till följd av bias. 

Slutsatsen av denna studie är att sensorisk nervblockad av
höftleden är ett bra alternativ i en perioperativ behandlings-
arsenal avseende smärtlindring till patienter med höftfraktur.
Smärtlindring med denna metod har i efterförloppet till den-
na studie blivit en standardmetod på ortopedkliniken vid
Blekingesjukhuset. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Almost 25 % of all patients with hip fracture experience temporary confusion pre-
and directly postoperatively due to trauma, advanced age, transport between units,
and the use of analgesics. 35–50 % of the patients suffer temporary or chronic de-
cubitus. Analgesics often lead to nausea. A femoral nerve block can interrupt sen-
sory impulses from the hip joint and provide complete pain relief without affecting
the CNS, thus making preoperative  care easier and postoperative rehabilitation can
be started earlier. 80 consecutive patients with hip fracture were randomized to fe-
moral nerve block or pharmacological treatment only. Paracetamol and tramadol
were the standard analgesics used. All patients were followed up with regard to
pain, duration of the block, number of analgesics doses, temporary confusion and
time for postoperative mobilization. Pain was estimated by the patients using the
visual analogue scale (VAS). A nerve block was performed to block the femoral
nerve, the lateral femoral cutaneous nerve and the obturator nerve with 30 ml of ro-
pivacaine 7,5 mg/ml. Mental status was evaluated with Pfeiffer-test. All patients
experienced relatively intense pain on admission with an average VAS of 6. After
nerve block the VAS was 2. Pain relief was the same in the control group. Pain re-
lief was sustained for 15 hours. The time for mobilization after surgery was signi-
ficantly lower, 23 hours compared to 36 for the control group. There was a lower
number of patients temporarily confused in the block group compared to the con-
trol group, however no significant differences were seen. Femoral nerve block pro-
vides adequate pain relief, equivalent to pharmacological treatment in most pa-
tients. The time for postoperative mobilization was shorter and less temporary con-
fusion was seen. There were no complications in this group, making nerve block a
good alternative to traditional pharmacological preoperative treatment for patients
with hip fractures. 
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