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ABSTRAKT 

Fallskador är ett stort hälsoproblemen hos äldre. Ca 70 000 frakturer inträffar i Sverige 
årligen som kan härledas till benskörhet och av dessa är 1800 höftfrakturer. Att förebygga 
fallskador är av stor betydelse både för individen och för samhället. Frakturer kostade 
2008-2009 ca. 200 000 kr per patient. Syftet med studien är att belysa de livsförändringar 
som kan uppkomma i det dagliga livet hos äldre i samband med akuta höftfrakturer. 
Metoden var en litteraturstudie på 16 artiklar publicerade mellan 1998-2008. Sökningen 
utfördes i PubMed och Cinahl. Resultatet visade att vanliga följdsjukdomar efter 
höftfrakturer var depressioner, undernäring, minnesnedsättningar och rädsla för att åter 
falla. Socialt kunde man bli isolerad och få ge upp tidigare intressen. Livet förändrades 
hemma. Den känslomässiga upplevelsen av en akut höftfraktur var av stor betydelse för 
läkningsprocessen. Depressioner eller sänkt sinnesstämning verkar prägla många gamla 
efter ett akut höftfraktur. För att komma igen efter en akut höft fraktur spelar en mängd 
olika faktorer in. Vem man är, hur man bor och vilket socialt liv man för, hur man blir 
bemött och i vilken mån man har tillgång till hälsovård. Fallpreventiva program fungerar 
om man känner till hur människor tänker vid förändringar i livet. 

 

Nyckelord: dagliga livets aktiviteter, höftfraktur, litteraturstudie, livskvalitet, psykologisk 

anpassning, självständigt boende. 
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BAKGRUND 

WHO definierar livskvalité som en subjektiv värdering inom ett kulturellt, socialt eller 

miljömässigt sammanhang med kvalitéer som beteende kompetens, upplevd livskvalité och 

välbefinnande (WHOQOL, 1998) 

 

Hemsjukvården är en växande verksamhet och sedan äldrereformens genomförande är det 

allt fler svårt sjuka som bedöms som utskrivningsklara och skickas hem, korttidsboende 

eller annat boende (Stig, 2008, s. 7). Många vårdplatser i slutenvården har försvunnit. 

Hemsjukvården innefattar medicinska insatser, rehabilitering samt omvårdnad. Personer 

med förvärvad funktionsnedsättning har rätt till insatser utifrån sina egna behov och 

förutsättningar för att kunna återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga för 

ett självständigt liv. Omvårdnad avser stöd och hjälp för kortare eller längre tid till personer 

som på grund av sitt hälsotillstånd inte klarar av alla de aktiviteter som hör det dagliga livet 

till. Av alla 80-åringar finns det många som mår bra, bor hemma och sköter sig själva. En 

del råkar ut för olyckor som benbrott med resttillstånd som undernäring, hudsår, 

minnesnedsättningar, depression, muskelsvaghet, yrsel och en större risk att åter falla. 

Andra symtom som förstoppning, buksmärtor, aptitnedsättning, bensvullnad och 

dagtrötthet är också vanliga (Stig, 2008, s. 41). Fallskador är ett av de största 

hälsoproblemen för äldre. I Sverige inträffar cirka.70 000 tusen frakturer som kan härledas 

till benskörhet och av dessa är 1800 tusen höftfrakturer. Benskörhet kan avhjälpas med 

fysisk aktivitet samt med höga doser av vitamin D och kalcium. Man kan minska skador 

genom att använda speciella mjuka höftkuddar Register över skadorna är viktigt (Larsson, 

2006).  

Gynnsamma faktorer för ett hälsosamt åldrande och för att förebygga höftfrakturer är att ha 

ett psykosocialt bra liv. Faktorer som signifikant skyddar mot fall är att vara gift, att bo på 

samma ställe som man gjort de senaste fem åren eller mer, en privat sjukförsäkring, goda 

coping strategier för stress, hög livsnöjdhet och engagemang i sociala aktiviteter när man är 

gammal. Att leva ensam leder ofta till att man äter mindre och enklare, medicinerar mer, 

har lägre fysisk aktivitet och har ett mindre socialt nätverk. Man blir mer skör och det gör 

att man blir i riskzonen för höftfrakturer (Peel, Mc Clure & Hendrikz, 2007).  

Östersund/Jämtland har under 2009 arbetat fram ett program om fallpreventiva åtgärder 



 
 

5 

(Andersson, 2009) Projektet finansieras av Stimulansmedel för insatser inom vård och 

omsorg och vänder sig till människor från 65 år och uppåt. Kostnaden för en fraktur idag är 

200 000 första året fördelat på kommuner och landsting. Syftet med projektet är att hitta 

användbara program för att undvika frakturer. Riskbedömningen görs utifrån formuläret 

Downton Fall Risk Index. Faktorer som mediciner, tidigare fall, hörsel och syn, balans och 

rörelsemönster utvärderas. Ortopedavdelningen startar med åldersgruppen 65 åringar och 

kartlägger fallrisker och prevention. Inom primärvården vänder man sig till 80 åringar och 

äldre och gör en fallbedömning oavsett vad de söker för. Patienterna får ett formulär att 

fylla i och därefter tar vårdgivaren vid och arbetar med formuläret FRAT, Fall Risk 

Assement Tool, från Socialstyrelsen. Primärvården erbjuder FAR, fysisk aktivitet på recept, 

tips på sjukgymnaster. Tyngdpunkten är individbaserade balans och styrkeövningar 

(Andersson, 2009). Ambulanssjukvården i Jämtland har under 2007 till 2008 haft ett 

höftprojekt med tidiga insatser. Ett dokument har upprättats efter Socialstyrelsens 

rekommendationer för snabbt omhändertagande av äldre med frakturer för att på allvar 

minska sjuk och dödligheten hos gruppen.  Målet för ambulansen var ett snabbare 

omhändertagande med tidig provtagning och direkt avlämnade till exempel röntgen. 

Smärtan och obehaget hos patienten minskade då de fick smärtlindring och basal 

omvårdnad redan i ambulansen (Olofsson, 2009). 

Det framgår av rapporten FoU 3/2007 Regionförbundet i Uppsala att anhöriga till äldre 

med vårdbehov känner frustration över oklarheter om storleken på insatserna och vem som 

skall utföra dem. De anhöriga har en förväntan på sig att ta sig an sina gamla föräldrars 

vård då sluten vården skriver ut äldre tidigt från sjukhusen. Det finns fler ensamboende 

äldre kvinnor än ensamboende män. Många kvinnor är änkor, eller skilda medan män oftast 

är gifta. Äldre bor ofta i lägenheter som inte är anpassade till förändrade behov och en flytt 

till anpassat boende har inte varit aktuellt av olika skäl. Medicinskt klagar de äldre över 

smärta, problem med att röra sig, sömnproblem, hörsel och synsvagheter. Risken för att 

åter falla är stor och det skapar osäkerhet. Bristen på lämplig träning framgår i rapporter 

och om det finns kan kvaliteten variera. I undersökningar framgår det att anhöriga önskar 

mer individanpassade träningsprogram (Blom, 2007).  

 

Ensamhet, nedstämdhet och magont skapar låg livskvalité enligt Hellström, Persson och 
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Hallberg (2004), känslan kommer när man är beroende av andras insatser för att klara av 

sitt dagliga liv. År 2002 bodde i Sverige 92 % av alla 65 åringar och äldre hemma, av dessa 

fick 8 % någon form av kommunal hjälp och av alla 80 åringar var den siffran 19 %. De 

flesta hade hjälp av anhöriga. Att vara hjälpberoende ökar ångesten och oron. Låg 

livskvalité fanns hos 30 % av de hjälpbehövande mot 10 % av dem som klarar sig själv. De 

skriver att nedstämdhet kan komma naturligt med ökad ålder och minskad förmåga och i 

sig föra med sig risker för funktionsnedsättningar med en sämre aktivitet i dagligt liv 

(ADL). Det föreligger en skillnad i kognitiv förmåga, rörlighet och trötthet mellan de som 

har nedsatt ADL och de som inte har det. I en engelsk studie skriver Hellström et al. att god 

hälsa betyder mer för välbefinnandet än vad det sociala nätverket gör, d.v.s. att med 

bibehållna funktioner mår man bättre. Andra faktorer än svårigheter att klara sig själv 

hemma har troligen betydelse för upplevelsen av om livet är värt att leva eller inte. 

Hellström, Persson och Hallberg (2004) påpekar att vårdare bör ha viss lyhördhet för att 

insatser i sig kan sänka vårdtagarens livskvalité, trots att insatserna är nödvändiga 

(Hellström, Persson & Hallberg, 2004). 

 

Enlig socialstyrelsens föreskrifter om samverkan ska vårdplanering och samverkan mellan 

vårdande instanser göras inför överflytten från sluten vård till hem eller annan kommunal 

vårdmiljö och att en god vårdkvalité skall erbjudas i samråd med den sjuke samt anhöriga 

(SOSFS 2005:27). Rapporten från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 skriven 

av Larsson (2006) visar dock på att kontinuiteten mellan sluten och öppen vård uppfattas 

olika av de inblandade parterna. För de som väljer att bo hemma med eget ansvar har en del 

god kontakt till husläkarvården medan andra upplever den som dålig eller att den inte alls 

fungerar. En orsak bland andra kan vara oklarheter om vilka instanser som har ansvaret. 

Det framgår att samverkan mellan sjukhuset och primärvården är låg (Blom, 2007). 

Samhällets mål för de äldre, att de skall kunna leva ett självständigt liv går under namnet 

kvarboendeprincipen. Den gäller även om man flyttar till särskilt boende. Idag visar det sig 

att när en skada eller en fraktur sker och vår förmåga att klara oss själva rubbas kan olika 

vårdinstanser ha problem med att fördela ansvaret för hjälp och rehabilitering (Larsson, 

2006).  

Den åldrade befolkningen ökar och med en sämre ekonomi i kommuner och landsting ställs 
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större krav på anhöriga att hjälpa de gamla i hemmen. En förvånande upptäckt var att även 

mycket gamla människor på 80 år deltog i vården av andra trots egna 

funktionsnedsättningar. Det finns sparsamt med studier om hur de gamla själva ser på sina 

behov och hur en insats i sig påverkar livskvalitén. Det största vårdbehovet förelåg om man 

var sjuk, ensam och hade nedsatt funktionell förmåga som i sig ger en låg livskvalité 

(Hellström & Hallberg, 2001).  

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa de livsförändringar som kan uppkomma i det dagliga livet 

hos äldre i samband med akuta höftfrakturer.  

 

Frågeställningar 

Vad finns beskrivet om levnadsförändringar för äldre som drabbats av fraktur? 

Hur upplever äldre förändringar av sin fysiska förmåga efter en fraktur? 

Vilka är konsekvenserna av frakturer? 

 

METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie och för att besvara frågeställningarna tillämpades kvalitativ 

analysmetod för att förstå samt förmedla erfarenheter och upplevelser. Forsberg och 

Wengström (2003, s. 25) skriver att i en allmän litteraturstudie, beskrivs och analyseras 

utvalda studier, och syftet är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område. 

 

Litteratursökning 

I uppsatsen ingår det kvantitativa och kvalitativa studier. De vetenskapliga artiklarna är 

hämtade från databaser via MIUN; s hemsida CINAHL och Pub Med. Sökning gjordes i 

databaser via biblioteket samt med hjälp av bibliotekarie. Sökorden som använts är MESH 

termerna fractures, hip fractures, quality of life, coping, psychological factors, 

postoperative AND activities of daily living. Se tabell 1. som redovisar databassökning 

gjord 090220. 
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Tabell 1. 

Databas Avgränsning  Sökord Antal träffar Använda i resultatet 
Pub Med Limits alla vuxna 

eller över 19 och 
uppåt eller  
45 och uppåt 1998 
- 2008 

fractures AND 
activities of daily 
living AND 
quality of life 

169 6  

Pub Med Limits alla vuxna 
eller över 19 och 
uppåt eller  
45 och uppåt 
1998-2008 

fractures AND 
psychological 
factors 

79 7  

Pub Med 1998-2008 Hip fractures 
AND coping 

36 3  

Cinahl 1998 – 2008 peer 
reviued alla vuxna 
engelska 

fractures AND 
psychological 
factors 

79 4  

Cinahl 1998 – 2008 peer 
reviued alla vuxna 
engelska 

fractures AND 
activities of daily 
living AND 
quality of life 

43 4  

Cinahl 1998 - 2008 Fracture AND 
activities of daily 
living AND 
postoperative 

23 2  

 

Urval 

Urvalskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och på engelska. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003, s.50) är vetenskapliga undersökningar reproducerbara och 

därmed kan de upprepas av andra forskare. Artikelsökningen begränsades till 1998-2008 för 

att erhålla aktuellt forskningsläge. Genom att granska artikelns titel kunde man se om den 

motsvarade syftet och frågeställning. De artiklar som svarade mot syftet lästes abstrakten 

och relevanta artiklar valdes ut för studien. 16 artiklar värderades och kvalitetsbedömdes. 

Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 145) ska kvalitetsbedömning utgå från pålitlighet, 

överensstämmelse och noggrannhet. Artiklar med låg vetenskaplig evidens, låg kvalitet och 

de som ej stämde överens med syftet valdes bort. Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 

21) betyder evidens bevis och belagd kunskap. Det betyder att vetenskapliga bevis 

identifierats och värderas i en studie. Enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 119) ska 

man inte ta med artiklar med låg kvalitet i en systematisk litteraturstudie. Artikelgranskning 

gjorde vi med hjälp av en mall som var inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i 
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SBU-rapport (1999). Se tabell 3. 

Kvalitetsbedömningen resulterade i sexton stycken kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Dessa granskades utifrån SBU/SSF tabell (SBU/SSF, nr3, 1999, s. 41). Se bilaga 1. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Fas1 

Första bedömning gjordes genom att läsa igenom titlar och abstrakt för att välja ut de 

artiklar som författarna ville granska mer ingående. Vetenskapliga artiklar som valts bort 

beror på låg kvalitet eller att de inte uppfyllt kraven beträffande syfte och frågeställningar. 

Se tabell 4 för kriterierna SBU/SSF (1999, nr 3, s. 39). 

Fas2 

De vetenskapliga artiklarna klassificerades enligt SBU/SSF (1999, nr 3, s. 40). Författarna 

sparade de artiklar som var intressanta för fortsatt granskning. Vikten låg på vilken typ av 

studier och vilka resultat de kom fram till samt att de motsvarade vårt syfte. Urvalet var att 

artiklarna skulle vara på engelska och mellan 1998 – 2008.  

Fas 3 

De vetenskapliga artiklarna granskas enligt SBU/SSF (1999, nr 3, s. 41). Bedömningen 

dokumenteras och redovisas i en tabell i bilaga 1. Studier med låg kvalitet uteslöts. För att 

underlätta analysen gjordes en enkel och klar strukturering av innehållet. Artiklarna lästes 

och samanställdes och lades in en tabell så att materialet blev överskådligt. Strukturen 

framträder i insamlade data och är framställd så att data lyfts fram och tydliggörs i tabellen 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 141). Se bilaga 1. 

 

 

Analys 

 

Innehållsanalysen utfördes på ett systematiskt sätt så att man får beskrivning av ett specifikt 

fenomen som man kan identifiera när man klassificerar data. (Forsberg & Wengström, 

2003, s. 150). Se tabell 2 som redovisar innehållsanalysen. 
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Tabell 2. 

Resultat Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Huvudkategori Kategori 

De som brutit höften 
har ändrat sina 
levnadsvanor så de 
är mer stilla och 
kräver mer hjälp än 
andra. Hall, et al 
(2001). 

Livsförändringar 
efter höftfraktur 

ADL Frakturers pris -Könstillhörighetens 
betydelse för 
rehabilitering 

De som brutit höften 
kunde inte göra allt 
de ville längre. 
Sirkka & 
Brännholm (2003). 

Livsförändringar vid 
höftfraktur. 

ADL Frakturers pris -Upplevelser av 
dagligt liv. 
 

Progressiva träning 
och progressiv 
motstånds träning är 
säker och 
framgångsrik för att 
få styrka, 
funktionell 
uppträdande efter en 
fallrelaterad skada. 
 Hauer et al. (2002) 

Träna intensivt för 
att minska dödlighet 
eller beroende i 
dagligt liv. 

ADL Frakturers pris Rehabiliteringens 
betydelse 
 

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som valts ut är granskade av en etisk kommitté. God etisk standard är en viktig 

aspekt i vetenskaplig forskning och att ny kunskap ska vägas mot kravet att skydda 

studiedeltagarna. Samtliga resultat presenteras oavsett om det stödjer författarnas åsikter 

eller inte (Forsberg & Wengström, 2003, s. 144). 

 

RESULTAT 

Artiklarna belyste på olika sätt frakturens pris. Det kunde handla om att inte kunna sköta 

sig själv efter en fraktur eller hur det påverkade patienterna psykiskt. Allt handlade om 

priset av att få en fraktur. Genom de textenheter som hämtades ur artiklarna kristalliserade 

sig de här fem kategorier. Samhällskostnader samt individuella kostnader i livskvalité efter 

frakturer. Upplevelsen av fallet samt frakturen. Rehabiliteringens betydelse. Upplevelser av 

dagligt liv. Könstillhörighetens betydelse för rehabilitering.  
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Frakturers pris 

 

Samhällskostnader samt individuella kostnader i livskvalité efter frakturer.  

Långtidskostnader för perioden 13 till 18 månader för bensköra med kot- höft och 

vristfrakturer kartlades 2008 av Ström et al. Upplevelsen av livskvalité mättes i rörlighet, 

självständighet och, basaktiviteter samt smärta/obehag och oro/depression. Jämförelsen 

visade att funktionsförmågan hade ökat för höft och vristgrupperna, men var mer osäkert 

för de med kotfrakturer som förlorade mest av funktioner och tog längre tid för 

rehabilitering. Ingen skillnad kunde mätas i livskvalité mellan de som låg på sjukhus eller 

inte. Första året var de höftskadade den dyraste gruppen då de har hög ålder och de 

stannade längst på sjukhus. Män kostar mera. Kvinnor med en höftfraktur har störst risk att 

få en till (Ström et al. 2008). 

 

Scaf-Klomp et al. (2003) skriver att äldre som skadar sig vid fall sällan återfår sin forna 

förmåga och att det påverkar det dagliga livet och därmed de gamlas autonomi. Depressiva 

känslor uppstår naturligt som visar hur dåligt äldre återhämtar sig upp till ett år efter 

skadan. Graden och förekomsten av depression står inte i relation till skadans omfattning. 

Medelvärden för depressivitet låg stabilt upp till 5 månader men ökade därefter vid 12 

månader. Den fysiska förmågan minskade de första 8 veckor efter skadan men förbättras 

mot 5 månader för att sedan stagnera. Ett år efter skadan såg man att både funktionell 

förmåga och känslomässig upplevelse var sämre än vid skadetillfället. Upplever man inte 

några framsteg i sin fysiska förmåga så utvecklas negativa sinnesstämningar och den 

känslan blir manifest då återhämtningen avstannar (Scaf-Klomp et al. 2003). 

 

Samuelsson et al. (2008) skriver att tidig operation leder till att man snabbare kommer 

tillbaka till självständigt liv. Dessutom minskas andra följdsjukdomar som trycksår och 

hospitalisering. Opererar man inom 36 timmar så återkommer 80 % (n=850) av patienterna 

till självständigt liv. Fördröjs operationen får man i sig för lite näring och metabolismen 

blir störd, insulinnivån stiger och smärtlindring får ingen effekt av den stress man upplever 

i att vänta. Vid varje 6,75 timmes fördröjning av operation så ökade sjukhusvistelsen med 

en dag (Samuelsson et al, 2008). 
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Upplevelsen av fallet samt frakturen. 

Cree gjorde 2004 en studie där patienter (n=367) med höftfraktur där de fick skatta hälsan 

pre- och postoperativt. Den postoperativa upplevelsen av hälsan var att den sjunkit med 14 

%, den funktionella förmågan med 32 % och det sociala nätverket hade sjunkit med 7 %. 

Med en fysisk rehabilitering skulle man kunna höja både funktionen och hälsan hos 

patienten. Det sociala stödet är viktigast för de med bibehållen mental förmåga men för de 

med dålig mental förmåga var det att den fysiska förmågan ökade. 

 

Zidén, Wenerstam & Hansson-Scherman gör 2008 en kvalitativ intervju studie. De 

intervjuade 18 stycken patienter en månad efter att de skrivits ut från sjukhuset om hur de 

upplevde förändringarna efter en akut höftfraktur. Intervjupersonerna beskriver att det är en 

känsla av osäkerhet, bräcklighet och rädsla man känner efter en höftfraktur vilket är en ny 

erfarenhet för patienten. Man blir beroende av andra. Livet har nu begränsningar av fysisk, 

psykologisk och social natur. Man är fångad hemma och kommer ingenstans. Förtroendet 

för den egna kroppen sviker (18 st.), man kan inte röra sig och vardagliga saker blir svåra 

som att tvätta sig, gå i trappor och att handla.  

 

Att komma tillbaka efter en höftfraktur är en komplex och subjektiv erfarenhet skriver 

Archibald (2003). Upplevelsen av skadan, smärtan, återhämtning och funktionsnedsättning 

bildar fyra hörnstenar i beskrivningar av höftfrakturen, som en resa från skadan till 

utskrivningen och ett helt nytt liv hemma. För alla intervjuade var frakturen traumatisk. Vid 

omvårdnadsplaneringen bör man överväga faktorer som: Vad hände? Vilka är patientens 

idéer och förväntningar? Hur bodde patienten innan? Vad är patientens mål för en bra 

rehabilitering? De intervjuade beskrev behovet av att personalen var lyhörd för deras behov 

och att detta sporrade till att själva försöka sköta sin ADL för att komma tillbaka till ett 

normalt liv (Archibald, 2003). 

 

Rehabiliteringens betydelse 

Attityder till benbrott undersökte Meadows, Mrkonjic och Lagendyk (2005) i intervjuer 

med kvinnor 40 år och uppåt. Berättelserna kategoriserades i 3 grupper. Grupp 1. Låt gå, 
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händer det så händer det. Grupp 2. Förstår att benbrott kan ske, men kan inte vidmakthålla 

träning eller söka kunskap. Grupp 3. Tolkade information som seriös och vidtog adekvata 

åtgärder. Den första kategorin såg inte sig själva som orsaken till att de fick en fraktur. De 

kunde ifrågasätta benmassa mätningar och påstå att har man fått en fraktur så händer det 

inte igen. Den andra kategorin beskrivs som välinformerade, men med oförmåga att 

omsätta kunskapen i handling. En del undvek de omständigheter som ledde till frakturen. 

Den sista gruppen bestämde sig för ”Aldrig mera frakturer” och såg benbrottet som en 

utmaning i synen på hälsa. De kunde ta till sig information och upplyste även andra 

kvinnor. Ett stort problem runt benskörhet är frånvaron av information. Många läkare vet 

inte om att patienten är benskör och vet inte vilken yrkesgrupp som skall ta sig an 

problemet. Patienten ser inte sig själva som en risk och frågar inte om benskörhet 

(Meadows, Mrkonjic & Lagendyk, 2005).  

 

I en studie om effekter av träning efter höftfrakturer gjorda av Hauer et al. (2002) skriver 

de att intensiv träning efter operationer sällan görs. Inom vården är man rädd för att äldre 

personer ska få träningsutlösta cirkulationsrubbningar, hjärtproblem samt 

skelett/muskelskador, detta trots att man vet att livskvalité hör samman med rörelseförmåga 

och autonomi. Rädslan för att åter ramla gör att gamla människor inte utför dagliga sysslor. 

Hauer et al. ställer hypotesen att en funktionell, intensiv, gruppstyrd träning som övar 

styrka och koordination skulle gynna patientgruppen. De tränade styrka, gick promenader, 

trappträning, steg upp och höll en rak kroppsställning. Självkänslan ökade med att 

funktionerna blev bättre. Dock mattades de uppnådda effekterna av efter att träningen 

avslutats och slutsatsen drogs att vardagsträningen inte hjälper att hålla personen på samma 

nivå. De påstår att träning skall pågå länge utan uppehåll för att vara effektiv (Hauer et al. 

2002). 

 

Cox Curry, Hogstel och Davis (2003) skriver att efter att studerat 23 patienter med 

höftfraktur framgår det att det som spelar roll för framgångsrik rehabilitering är faktorer 

som vem man är socialt, hur man bor, hur personalen bemöter en och i viss mån tillgången 

på hälsovård. Även för en tidigare frisk 87 åring kan det ta lång tid att bli rehabiliterad 

likaväl som det tog 6 veckor för en sjuklig 87 åring att själv klara sin ADL. Av de 23 
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patienter som undersöktes klarade 18 patienter all ADL helt självständigt efter 6 månader.  

 

Upplevelser av dagligt liv efter frakturen. 

Naglie et al. (2002) gjorde en studie med två grupper efter höftoperation. Man studerade 

två olika postoperativa upplägg när det gäller dödlighet, rörlighet och möjlighet att 

återvända till eget boende. En grupp fick den traditionella vården. Den andra fick en 

blandning av traditionell vård plus vård av en intern geriatriker, arbetsterapeut, social 

arbetare samt en specialist sköterska. Mätningarna visade att dödligheten var mindre i 

interventionsgruppen, att de klarade bättre att flytta sig mellan säng och stol och att de hade 

kvar sitt eget boende. Slutresultatet visade dock att ingen skillnad mellan grupperna förelåg 

efter de 6 månader som studien pågick. Tydligt var att patienter med sämre kognitiv 

förmåga drog fördel av att tillhöra den mixade gruppen (Naglie et al. 2002). 

 

Hagsten, Svensson och Gardulf undersökte 2006 faktorer som påverkade hur ADL och 

Instrumentell aktivitet i dagligt liv (IADL) fungerar samt en självskattad upplevelse av hur 

man klarar sitt dagliga liv och upplevelsen av livskvalité efter en höftoperation. De 

undersökte hur man rör sig i hemmet, klarar av lättare hushållsarbete samt förmågan att ta 

sig in och ut ur en bil. Patienterna själva tillfrågades om hur de upplever sin situation. Man 

visar på att med en individualiserad, praktisk träning ökar IADL och livskvalitén som 

hälsa, smärtfrihet, återerövring av tidigare funktioner samt positiva relationer. En 

arbetsterapeut och sjukgymnast kom dagligen för att träna individuella självvalda, lättare 

uppgifter i hemmet. I studien framgår det en skillnad mellan kontrollgruppen och studie 

gruppen. På en 10 gradig skala kom studie gruppen upp till 8 mot kontrollgruppens 6 för 

livskvalité. Efter 2 månader såg man på förmågan att röra sig inne, hur lättare 

hushållsuppgifter sköttes och om man kom in och ur en bil. Dessutom fann man att ju 

längre man vistades på sjukhus desto sämre återhämtade man sig till en tidigare 

funktionsnivå. Resultatet var att med en patientstyrd träning och professionell hjälp ökar 

förmågan att klara av IADL och att upplevelsen av livskvalité ökade på några områden 

(Hagsten, Svensson & Gardulf, 2006). 

 

Sirkka och Brännholm (2003) beskriver konsekvenserna av en höftfraktur. De undersökte 
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vad personerna kunde göra innan och efter en fraktur. De flesta kunde så småningom göra 

de mesta men de hade slutat med sina hobbies. Det framkom att det fanns saker som de 

undersökta inte ville göra efter benbrottet. Frågan ställdes som kan, men vill inte. Det var 

vanliga saker som de inte ville göra såsom laga mat, handla, tvätta, tvätta sig och utföra 

sina hobbies (Sirkka & Brännholm, 2003). 

 

Scaf-Klomp et al. 2001 testar två grupper för att se hur lång tid det tar att få upp full 

rörlighet igen efter en skada. För bägge grupperna var den positiva förändringen vid fem 

månader efter olyckan och därefter sker ingen funktionsförbättring. Det framkommer att 

desto längre tid som går ju mer beroende blir man efter en skada (Scaf-Klomp et al. 2001). 

 

2006 ställde en grupp forskare i Italien hypotesen att hemrehablitering efter höftfrakturer 

hos 70 åringar är effektivare än den är på institution (Guisti et al. 2006). I studien deltog två 

grupper där hälften av deltagarna valde hemmet för rehabilitering och den andra gick till 

institution. Deltagarna skiljde sig åt om hur de bodde, grad av funktioner innan skadan och 

hur de klarat sitt IDAL samt förekomsten av förvirring i samband med operationen. 

Avgörande för valet av plats för rehabilitering var om det i hemmet fanns någon anhörig 

eller inte. Faktorer som skapade lång rehabiliteringsperiod var IADL som är nedsatt till 3 

punkter, om operationen fördröjts mer än 3 dagar samt frånvaron av släktingar i hemmet. 

Psykosociala faktorer som påverkar rehabiliteringens framgång är att gångförmåga 

utvecklas samt närvaron av släktingar. Fördelen med denna studie var att patienter som var 

dementa och redan hade funktionsnedsättningar deltog. I resultatet ser man en smärre 

funktionsnedsättning och en högre grad av återhämtning hos dem som gick hem, denna 

grupp var totalt sett mindre förvirrade postoperativt och hade lite bättre hälsa med färre 

funktionsnedsättningar. Man kunde påvisa att rehabilitering i hemmet hade lite större effekt 

än den på institution hade (Guisti et al. 2006).  

 

Könstillhörighetens betydelse för rehabilitering. 

Hall et al. (2001) fann att med en multiple regressions analys av data kunde varken ålder, 

frakturstatus, eller social ekonomisk status förutsäga fallrisk, men däremot att kvinnor var 

signifikant mer troliga att få en fraktur än män var (p = 0,04) (Hall et al. 2001). 
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2003 påvisade Kempen et al. könstillhörighetens betydelse för det postoperativa förloppet. 

De studerade höft opererade patienter med eget boende. De fann att kvinnor återhämtade 

sig sämre än män i det långa loppet. Studien analyserade social nätverk, sjuklighet, 

personliga basaktiviteter, men hushållsarbete togs bort då det kan vara könsbestämt. Både 

könen hade samma svårigheter från början innan skadan skedde, något som var känt. Vid 

både 8 veckor och 5 månader postoperativt var förhållanden detsamma för båda könen, 

men vid ett år skiljde sig resultaten markant. Män kom närmare sin ursprungsförmåga 

snabbare än kvinnorna och kvinnor plågas mer ett år efter skadan. En teori kan vara att 

kvinnor lider mer av artrit och migrän och att de rapporterar mer depressioner och 

psykologiska problem än vad män gör. Studie pågick under lång tid 57 månader vilket gör 

att mycket kan förändras under dessa år och göra data osäkra. Det fanns ingen statistisk 

skillnad i antalet män och kvinnor i studien än den i samhället i stort i den åldrade 

befolkningen (Kempen et al. 2003).  

 

DISKUSSION 

Vad finns beskrivet om levnadsförändringar för äldre som drabbats av fraktur? 

Syftet med studien var att belysa de livsförändringar som kan uppkomma i det dagliga livet 

hos äldre i samband med akuta höftfrakturer. Scalf- Klomp et al. (2003) beskriver att äldre 

inte återfår sin forna förmåga efter ett fall. Risken för depressivitet är hög och ett samband 

mellan funktionell oförmåga och låg sinnesstämning finns. Författarna tycker det är av 

intresse att fundera kring hur sambandet mellan funktionell oförmåga och låg 

sinnesstämning uppmärksammas i vården idag. Hellström, Persson & Hallberg (2004) 

skriver att funktionsnedsättningar som leder till att det blir svårare att utföra ADL kan ge 

nedstämdhet men att det även kan komma naturligt med ökad ålder. Med bibehållna 

funktioner mår man bättre och god hälsa betyder mer för välbefinnandet än vad det sociala 

nätverket gör. 

Scalf-Klomp et al. (2001) fann i sina undersökningar att ju längre tid som går efter att 

skadan skett ju större blir vårdbehovet och Samuelsson et al. (2008) fastställer att patienter 

kommer snabbare tillbaka till ett självständigt liv om de kommer tidigt till operation. Även 

Hagsten, Svensson och Gardulf (2006) finner samma förhållande att ju längre man vistas på 
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sjukhus ju sämre återhämtar man sig. Tiden som förflyter mellan skadetillfället och 

operationstillfället är av intresse, det är höftprojektet ambulansvården i Jämtland ett bra 

exempel på genom snabbt omhändertagande. Kunskapen om ett snabbt omhändertagande 

verkar enligt Samuelsson et al. (2008) få till effekt att nya rutiner skapas på sjukhusen. 

Författarna anser att det är viktigt att forska för att få fram bästa möjliga vård vid akut 

höftfraktur och det vore intressant att ta del av om det görs. 

Vilket kön individen har påverkar också både utfallet efter frakturen samt risken att få en 

ny fraktur enligt Kempen et al. (2003). En möjlig faktor är att kvinnor lever längre än vad 

män gör och har den största risken för att drabbas av höft fraktur (Hall et al.2001). 

Författarna undrar hur försäkringsbolagen ställer sig till detta faktum, kommer kvinnors 

försäkringspremier bli högre än mäns i framtiden?  

Zidén et al. (2008) påvisar att patienterna har blivit både bräckligare och ängsligare än 

tidigare och är beroendet av andras hjälp för att klara sitt dagliga liv. Hellström och 

Hallberg (2001) visar att insatserna kan komma från många håll d.v.s. både från den 

offentliga vården som från anhöriga och till och med från andra vårdtagare. Författarna 

frågar sig om det är positivt att den offentliga vården skjuter över en del insatser på 

anhöriga och vänner i samma ålder som de skadade eller är det ett tecken på att 

samhörigheten i samhället ökar. Har förståelsen av hur det är att bli gammal ökat? Kan en 

trolig utveckling vara att kvinnor åter axlar omvårdnaden av åldrande anhöriga i framtiden?  

Kommer vi att gå tillbaka hur det var förr och så som det fortfarande är utomlands med 

generationsboenden? 

Hur rehabiliterings programmen fungerar har varit temat för en del studier. Man har 

undersökt vilka insatser som har betydelse och vad patienter själva önskat att träna. Lite 

förvånande var att läsa om vårdpersonalens rädsla för att utlösa olika andra skador hos 

patienterna som cirkulationsrubbningar eller muskelskador som Hauer et al. (2002) visar i 

sitt material. Det framkom även att patienters rädsla för att falla var så stor att de inte 

utförde de vanliga sysslorna i sina hem. Hauer et al. (2002) ställde den hypotesen om att en 

gruppstyrd, funktionell träning med styrke- och balans övningar skulle vara gynnsamt för 

patientgruppen. Intressant är att ta del av de olika forskarnas syn på huruvida träningen 

skall vara individuell eller gruppstyrd för att få bästa effekt. Författarna ställer frågan att 

kan samhällsnormer spela ett spratt med tanke på den högt individualiserade värld vi lever i 
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för närvarande eller har gamla människor ett behov av att få en mer nära individualiserad 

vård än andra grupper i samhället? 

Naglie et al. (2002) fann att trots större insatser från många professionella yrken i en 

interventionsgrupp så rehabiliterades inte den gruppen bättre än den grupp som hade fått 

den traditionella vården. Resultatet är spännande då man gärna vill att med bättre resurser 

skall det gå mycket bättre. Författarna undrar om det blir bättre rehabilitering i vården med 

fler professionella yrkesgrupper eller om det inte spelar någon roll? 

Den italienska studien av Guisti et al. (2006) har en hypotes om att hemrehabilitering efter 

höft fraktur är effektivare än den är på institutioner. Detta förutsatt att det i hemmet fanns 

någon anhörig. Svaret i studien blev att det fanns en liten skillnad till hans hypotes fördel. 

Studien påminner en del om andra delstudier som Cox Curry et al. (2003) där man också 

ser till den sociala omgivningens betydelse för en positiv rehabilitering. 

En förvånade studie är den av Sirkka och Brännholm från 2003. De fann att patienter hade 

slutat med sina hobbies och dessutom av olika skäl inte ville utföra vanliga arbetsuppgifter i 

hemmet efter benbrottet. Patienter avstår från både en tidigare positiv uppgift som en 

hobbies och enkla vardagsbestyr som inte borde vara svårt att utföra. Författarna funderar 

över vad det kan bero på, kan det ha att göra med de livsförändringar som uppstår i 

samband med en akut höft fraktur?  

 

Hur upplever äldre förändringar av sin fysiska förmåga efter en fraktur? 

Återkommande i artiklarna är upplevelser av den egna autonomins begränsning och att när 

förmågan att leva självständigt minskar uppstår depressivitet enligt Scalf-Klomp et al. 

(2003). Frågan författarna ställer är om insatser i sig för med sig att patienter blir depressiva 

eller kan det vara upplevelsen av vården eller traumat efter en akut höftfraktur? Enligt 

Hellström, Persson och Hallberg är det många människor blandar sig i patienters liv med 

egna eller professionella planer kring vad som är det bästa. Vårdare bör vara lyhörda för att 

insatser i sig kan sänka vårdtagarens livskvalité. Zidén et al. (2008) skriver att efter en akut 

höftfraktur är man rädd att bli beroende av andra. Att ta emot hjälp av andra upplevs som 

svårt. Funderingar väcks kring vår egen uppfattning om vård som god och nyttig och en 

hjälp för ett bra liv, men i studierna framkommer att hjälp kan uppfattas på många olika 

sätt. Vård behöver inte upplevas som positiv i sig. Det kan uppfattas som ett intrång och 
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kan skapa en passivisering av det egna initiativet enligt Sirkka och Brännholm (2003). 

Patienter uttrycker det som en önskan att bli lyssnad till och att få medverka i vården, att 

själv välja vilka sysslor eller färdigheter man är intresserad av att utföra. Archibald (2003) 

lyfter fram att man bör fråga patienten själv om vad som hände och vad man vill göra och 

vilka mål som patienten har.  

Att den fysiska nedsättningen i sig skapar en sänkt sinnesnedsättning verkar det finnas 

belägg för enl. Scalf-Klomp et al. (2003) som skriver att depressionen i sig inte står i 

relation till skadans omfattning. Även Cree ser samma sak 2004 när hon ber patienter skatta 

sin hälsa före och efter en fraktur. Personer med sämre cognitiv förmåga är mer beroende 

än andra av att återfå sin fysiska förmåga för att uppleva sin hälsa som god. Archibald 

(2003) pekar på det komplexa med att råka ut för en fraktur. Det är en traumatisk 

upplevelse. Han öppnar också för patientens egna idéer om och önskningar av 

rehabilitering.  

 

Konsekvenser av frakturer. 

Höftskador är dyra och leder till långa sjukhusvistelser. De som drabbas är ofta gamla och 

kvinnor enligt studie av Ström et al. (2008). Frågan som författarna ställer sig är om 

kommuner och landsting fångar upp och följer upp de följdsjukdomar som är beskrivna i 

artiklarna efter en akut höftfraktur som artiklarna tar upp? Genomgående i artiklarna 

framgår att många lider av depressioner, att rehabiliteringsperioderna blir långvariga och att 

frakturerna skapar livsförändring. För samhället blir det stora kostnader. Bostäder måste 

anpassas eller man måste flytta till annat boende. Enligt Hellström och Hallberg (2001) är 

att risken för hospitalisering 33-47 % (n=448). Scalf-Klop et al. (2001) visar på att ingen i 

deras undersökningsgrupp hade återfått sin forna förmåga efter fallet. Det innebär att de i 

hemmet inte kan utföra de göromål som de tidigare gjort som till exempel kunna ta sig in 

och ur en bil utan besvär. Hellström och Hallberg (2001) beskriver kvinnors sämre 

rehabiliteringsförmåga än mäns och att förmågan att vara ensam försvagas med hög ålder. 

Mycket pekar i studierna på just kvinnors utsatthet. De har hög ålder, de bor ensamma då 

männen dör tidigare och de har lättast att få osteoporos av båda könen. Kempen et al. 

(2003) har en teori att kvinnor rapporterar mer depressioner och psykologiska problem än 

vad män gör vilket får betydelse efter något så omtumlande som en fraktur. Varför det är en 
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skillnad mellan könen vore intressant att veta, både vad som rapporteras och varför kvinnor 

rapporterar mer än män. Vad är det som skiljer? Kan kulturella faktorer ligga bakom? Cox 

Curry, Hogstel & Davies (2003) skriver att kvinnor är den stora gruppen med risker för 

akuta fallskador och om upplevelser av depression och psykologiska problem redan finns 

borde man nog vara mer intresserad av att tidigt utreda den faktorn. Aktiv fallprevention är 

absolut nödvändig. De flesta faller i sina hem, över mattor, i badkar, trillar när de ska upp 

från en stol eller när de bär tvätten alltså vid vanliga aktiviteter men graden av handikapp 

postoperativt påverkas av sociala faktorer. 

Faktorer som kan ge ohälsosamt åldrande enligt Peel et al. (2007) är att inte vara gift, sakna 

copingstrategier, inte delta i samhället etc. försämrar möjligheterna att överleva eller 

rehabiliteras. Då författarna vet att basala villkor ser annorlunda ut i Sverige i dag och att 

gamla människor kan leva ett bra liv ensamma, däremot tror vi att den personliga förmågan 

att orka stå ut med förändringar har större betydelse. Cox Curry et al. (2003) finner att den 

sociala miljön har en stor betydelse för utfallet efter en fraktur. Vem man är och vilken roll 

man har i det sociala sammanhanget är en kod till framgångsrik rehabilitering. Meadows et 

al. (2005) menar att inställningen till varför man fått en fraktur och vad som kan göras 

d.v.s. den egna attityden är avgörande för fraktur prevention. Deras sammanställning blir 

ett dokument om hur man kan tackla informationen för att förebygga frakturer. För 

författarna vore det av intresse att studera förebyggande fallpreventioner samt sambandet 

mellan höftfrakturer och depressioner samt vad det beror på och hur det kan förebyggas. 

 

Metoddiskussion 

Resultatet av litteraturöversikten utgörs av det material vi fann i ämnet livsförändringar vid 

akut höftfraktur. Sökorden för att hitta artiklarna stämde väl med det urval av artiklar vi 

fick fram. Artiklarna hade olika infallsvinklar i ämnet livsförändringar efter en akut 

höftfraktur som var intressanta och vi fick lära oss en hel del nya saker. Det blev flera olika 

infallsvinklar i ämnet samt att artiklarna var kvantitativa och kvalitativa. I arbetet med att 

kvalitetsgranska artiklarna så hade vi till vår hjälp SBU/SSF nr 3 (1999) samt Hellzén, 

Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). För att få en överskådlig bild av 

materialet i artiklarna åstadkom vi tabeller i datorn som gjorde att artiklarna blev 

överskådliga i vad de handlade om samt att vi analyserade artiklarnas huvudresultat. 
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Vi är medvetna om att en artikel inte är relevant i och med artikel intervjupersonerna är 

yngre men vi valde att ta med den eftersom vi ansåg att den tillförde mycket till resultatet. 

Det var mycket arbete med att gå igenom alla artiklar samt att arbeta in dem i tabeller men 

det var det värt eftersom då var det lätt att skriva själva resultatet Vi är nöjda med den 

information vi fick fram i artiklarna. Vi har bara sett en bråkdel av material som finns i 

ämnet. Det kan finnas mer omfattande analyser av det totala lidandet efter en fraktur som vi 

inte har sett, i den begränsade studie vi har gjort. Det kan finnas skillnader på grund av 

kulturella skiljaktigheter och att alla har rätt till vård i Sverige, men utomlands kan det vara 

brist på ex försäkring och närhet till sjukvård. Olika länder gör undersökningar efter sina 

egna behov och förutsättningar. Artiklar som inte var från Sverige stämmer inte helt med 

den vård vi har och bedriver. Vi är nöjda med resultatet samt textbearbetningen, trots det så 

är vi inte i grunden engelsktalande därför det kan förekomma feltolkningar av artiklarna då 

de alla är skrivna på detta språk. Det har varit en stor styrka att vara två att skriva den här 

studien det den ena av oss inte sett har den andra sett och tvärt om. 

 

Slutsats 

Vår studie handlar om vad som sker med gamla människor som ramlar och bryter sig och 

resultatet visar att förebyggande hälsovård gällande höftfraktur är viktigt. Mediciner och 

vikten av att röra sig och träna balans och styrka är viktiga faktorer vid förebyggande vård. 

Det är viktigt att det blir lättare att komma i kontakt med hälso och sjukvården och att de 

har en bra organisation. Vid akut höftfraktur är det viktigt att ta tillvara patientens 

inneboende självkänsla och stötta och stödja patienten att klara av sin ADL självständigt. 

Man bör vara observant på patientens sinnesstämning så att patienten inte får en 

depression, vilket enligt alla studier är en stor postoperativ följdsjukdom. Rehabilitering är 

viktigt inte bara tiden på sjukhuset utan även när patienten kommit hem därför att studier 

visar att patienter med höftfraktur ofta faller igen och att det tar mycket lång tid att komma 

tillbaka till det liv man hade. Vi har upplevt att ämnet har skapat otaliga studier. Vi har inte 

läst allt material som finns i ämnet och nöjt oss med ett litet urval och det som slår oss är 

att artiklarna oftast bara uttalar sig om en begränsad del av problemet. Framtida forskning 

vore ett sammanfattande arbete som exempelvis Jämtlandsprojektet (Andersson, 2009) som 

har gått ut aktivt med Socialstyrelsens rekommendationer för att förebygga höft frakturer. 
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Tabell 3. 

Resultat Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Huvudkategori 

Rädd för att kroppen 
ska svika. 
Vardagliga sysslor 
såsom att röra sig, 
gå fritt, städa, tvätta 
och handla är svårt 
att göra. Zidén, et. 
al. (2008)  

Vardagliga saker 
blivit svårt att 
utföra. 

 ADL  Frakturers pris -Upplevelsen av 
fallet samt frakturen. 
 

Att bryta höften var 
en känsla av 
hopplöshet och 
hjälplöshet samt stor 
smärta. Archibald 
(2003). 

Hopplöshet och 
hjälplöshet samt stor 
smärta 

Falltrauma  Frakturers pris -Upplevelsen av 
fallet samt frakturen. 

Kvinnors 
uppfattning om 
framtida risker efter 
lågenergi fraktur i 
medelåldern. 
Meadows et al. 
(2005). 

Risk för frakturer 
när man blir äldre 
om har haft en 
lågenergifraktur i 
medelåldern 

Falltrauma Frakturers pris -Rehabiliteringens 
betydelse. 
 

Spelar tiden för 
operation roll för 
tillfrisknandet? 
Samuelsson, et. al. 
(2008). 

Väntetiden ger 
komplikationer. 

Falltrauma  Frakturers pris -Samhällskostnader 
samt individuella 
kostnader i 
livskvalité efter 
frakturer 

Hur utfallet av 
praktisk 
rehabilitering 
postoperativt ser ut 
för två jämförande 
grupper där 
patienten fått välja 
mellan behandling i 
hemmet eller på 
institution Gusti, 
et.al. (2006). 

Behandling i 
hemmet eller 
institution. 

ADL  Frakturers pris -Upplevelser av 
dagligt liv efter 
frakturen. 
 

Jämförande studie 
mellan postoperativ 
tvärvetenskaplig  
omvårdnad och den 
vanliga 
omvårdnaden 
Nagelie (2002). 

Jämförelse mellan 
tvärvetenskaplig 
omvårdnad och 
vanlig. 

ADL Frakturers pris -Upplevelser av 
dagligt liv efter 
frakturen. 
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Beskriva 
förändringar i 
fysiska funktion 
efter skelettskada 
hos hemmaboende 
äldre människor. 
Scaf-Klomp et. al. 
(2001). 
 

Förändringar efter 
skelettskada 

ADL Frakturers pris -Upplevelser av 
dagligt liv efter 
frakturen. 
 

Depressiva 
förändringar hos 
äldre självständiga 
personer efter en 
fallrelaterad skada 
Scaf-Klomp et. al. 
(2003). 

Depression efter 
fallskada. 

ADL Frakturers pris -Samhällskostnader 
samt individuella 
kostnader i 
livskvalité efter 
frakturer 
 

Huruvida kön skiljer 
sig i utfallet 
postoperativt 
Kempen, et al. 
(2003). 

Fysisk funktion 
efter skelettskada 

ADL Frakturers pris -Könstillhörighetens 
betydelse för 
rehabilitering 

Frakturers pris. 
Ström, et. al. (2008). 

Vad kostar 
frakturen? 

ADL Frakturers pris Samhällskostnader 
samt individuella 
kostnader i 
livskvalité efter 
frakturer 
 

Höftfrakturens 
påverkan för 
patientens 
kognitiva känsla 
för livskvalité 
Cree (2004). 

Kognitiv känsla för 
livskvalité.  

ADL Frakturers pris -Upplevelsen av 
fallet samt frakturen. 
 

Postoperativ 
hälsorelaterad 
livskvalitet Hagsten 
et. al. (2006). 
 

Hälsa efter 
operation. 

ADL Frakturers pris -Upplevelser av 
dagligt liv efter 
frakturen. 
 

Om de som har haft 
höftfraktur trillar 
igen Hall, et al 
(2001). 
 

Höftfrakturer trillar 
igen. 

ADL Frakturers pris -Könstillhörighetens 
betydelse för 
rehabilitering 

Ändras livet och 
livskvalitén efter en 
höftfraktur Sirkka & 
Brännholm (2003). 
 

Livsförändringar vid 
höftfraktur. 

ADL Frakturers pris -Upplevelser av 
dagligt liv efter 
frakturen. 
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Beskriva de olika 
variablerna för de 
kvinnor som råkar 
ut för höftfraktur 
såsom längd, ålder, 
rehabiliteringens 
längs och deras 
förmåga till ADL 
Cox Curry, et. al. 
(2003). 

Kvinnors variabler 
relaterat till förmåga 
till ADL. 

ADL Frakturers pris -Rehabiliteringens 
betydelse. 

Effektiv/intensiv 
träning efter 
operationer vid 
fallskador är mycket 
framgångsrika för 
att minska dödlighet 
eller beroende av 
hjälp för dagligt liv.  
Hauer et al. (2002) 

Träna intensivt för 
att minska dödlighet 
eller beroende i 
dagligt liv. 

ADL Frakturers pris -Rehabiliteringens 
betydelse 
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Tabell 4. 

Artikelgranskning 
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 
 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………. Fortsatt 

bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 
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KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             

Nej  
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Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Omarbetad 

utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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Tabell 5. 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ 

metod. 

 I =Hög kvalitet II =Medel III =Låg kvalitet  

RTC Större välmonitorerad 

multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 

metoder inklusive 

bhandlingsteknik. 
Patientmatrialet 

tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 

 Randomisserad studie 

med för få patienter 
och/eller för många 
delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfällig antal 
patienter, otillräckligt 

beskrivet eller bortfall 

CCT Väldefinierad 
frågeställning, 

tillräckligt antal 
patienter och adekvata 
statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är 

väl beskrivet och 

analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t ex 
multi-variatanalys, 
fallkontrollmetodik, etc.). 

Lång uppföljning. 

 Begränsat 
patientmaterial, 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 
eller inadekvata 
statistiska metoder. 

Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU [57]. 

Tabell 1b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

 I= Hög kvalitet  II= Medel III= Låg kvalitet  

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Logisk och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikbarhet. 

 Vagt definierad 

frågeställning. Otydligt 

beskrivet urval. 

Otillräcklig beskriven 

datainsamling och 

analysmetod. Vagt 

beskrivna tolkningar 

och slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikbarhet. 

Kvalitetskriterier för K har formulerats av författarna. 

SBU/SSF tabell (SBU/SSF nr 3, 1999, s. 39) 



 

Författare Årtal Land Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
Bortfall 

Använd metod Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Samuelsson, Tidemark, Norling, 
Ekström, Cederholm & Hedström 
(2008) Sverige. 

Undersöka om tiden för 
operation spelar roll för 
tillfrisknandet 
 

Prospektiv 
metod 

N=850 Bortfall 
redovisat 

Student t test, 
Kruskal-Wallis 
test, chi-square 
test, p-value 0,5 

Att tidig operation 
främjar 
tillfrisknandet 

RTC-I 

Cox Curry, Hogstel, & Davis (2003) 
USA. 

Beskriva de olika 
variablerna för de 
kvinnor som råkar ut för 
höftfraktur såsom längd, 
ålder, rehabiliteringens 
längs och deras 
förmåga till ADL 

Intervjuer, 
Demographic 
Data form, 
Osteporosis Risk 
Factor Checklist, 
Katz ADL och 
IADL. 

N=23 bortfall 
redovisat 

ORFC, Katz ADL, 
IADL, Mann-
Withny U-test, t-
test,  

Fallprevention och 
var man faller. 

CCT-I 

Guisti, Barone, Oliviero, Pizzonia, 
Razzano, Palummeri & Pioli (2006) 
Italien. 

Hur utfallet av praktisk 
rehabilitering 
postoperativt ser ut för 
två jämförande grupper 
där patienten fått välja 
mellan behandling i 
hemmet eller på 
institution 

Prospektiv 
gruppundersökni
ng med 
uppföljning 3,6, 
och 12 månader. 
Icke 
randomiserad. 

N=199 Bortfall 
redovisat. 

Intervjuer, 
deskriptiv 
Statistisk, Barthel, 
Katz, 
Lawton Index från 
base line, BADL, 
Mmt, CIRS, 
APACHE II 

Den som tränade i 
hemmet hade en 
lätt sänkning av 
fysisk förmåga än 
de som tränade på 
institution men en 
högre nivå av 
återhämtning än 
den andra gruppen. 
De som bodde 
hemma hade någon 
anhörig.  

CCT-I 

Nagelie, Tansey, Kirkland, Ogilvie-
Harris, Detsky, Etchell, Tomlinson, 
O´Rouke & Goldlist (2002) Kanada. 
 

Jämförande studie 
mellan postoperativ 
tvärvetenskaplig  
omvårdnad och den 
vanliga omvårdnaden. 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie med 
uppföljning. 
 

N=279 bortfall 
redovisat 

Bartel index 
scores, IADL, 
student´s t-test, 
SMSQ 

Studie om höft 
frakturer där man 
jämför utfallet i 
rörlighet och 
utskrivning till eget 
boende mellan två 
grupper. Den ena 
gruppen får en 

CCT-I 
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träning där en 
blandning från olika 
discipliner mixas 
och den andra 
gruppen deltog i 
den traditionella 
post operativa 
metoden att komma 
i funktion. 

Scaf-Klomp, Sonderen, Sanderman, 
Ormel, Kempen (2001) 
Nederländerna. 
 

Beskriva förändringar i 
fysiska funktion efter 
skelettskada hos 
hemmaboende äldre 
människor.  
 

Prospective 
grupp studie  
 

N=171 Bortfall 
redovisat 

BADL, Iadl, Wilcox 
matched-pairs 
sign-ranks test.  
 

Den positiva 
förändringen sker 
vid 5 månaders för 
bägge kategorier 
(BADLs, och IADL) 
men därefter sker 
ingen 
funktionsförbättring 

CCT-I 

Scaf-Klomp, Sanderman, Ormel & 
Kempen ( 2003) Nederländerna. 

Beskriva depressiva 
förändringar hos äldre 
självständiga personer 
efter en fallrelaterad 
skada. 
 
 

Prospektiv 
cohort study. 

N=159. 
Bortfall 
redovisat. 

Groningen Activity 
Restriction 
Scale,GARS och 
för depression  
Hospital Anxiety 
Depression scale 
tillika Student-t 
test Hierarchical 
multivariate 
regressions 
analys. 

Depressiva 
reaktioner uppstod 
inte så länge som 
man kända av 
framgång men 
manifesterade sig 
när det blev en 
stagnation i 
utvecklingen. 

CCT-I 

Kempen, Sanderman, Scaf-Klomp, 
Ormel (2003) Nederländerna. 
 

Huruvida kön skiljer sig i 
utfallet postoperativt. 
 

Prospektiv, 
frågeformulär 
med intervju 
uppföljning. 
 

N=171 Bortfall 
redovisat. 

BADL, GARS, 
SSL 12-1, ICPC, 
MMSE, GLAS 

Män kom närmare 
sin 
ursprungsförmåga 
snabbare än vad 
kvinnor gjorde. 
 

CCT-I 
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Ström, Borgström , Zetraeus, Johnell, 
Lidgren, Pnozer, Svensson, Abdon, 
Ornstein, Ceder,  Thorngren, Sernbo 
& Jönsson (2008) Sverige. 

Frakturers pris Prospektiv. 
Frågeformulär 
4,12,18 månader 
efter fallet  

N=684 bortfall 
redovisat 

 EQ-5D, quality of 
life. KOFOR( The 
costs and effects 
of osteoporosis-
related fractures 
study) Shapiro-
Wilk test.( testar 
om kostnaderna är 
rimliga för Q o L). 
Kruskal –Wallis 
one way 
analysis.Box- Cox 
test. Breusch-
Pagan test( 
heteroscedasticity)
. STATA9,0 for 
Windows. 

Livs kvalité i 
kostnad och hälsa.  

CCT-I 

Cree (2004) Canada Höftfrakturens påverkan 
för patientens cognitiva 
känsla för livskvalité 
 

Intervju, Mini- 
Mental State 
Examination 

N=471 bortfall 
redovisat 

Mini- Mental State 
Examination, the 
Bartel Index, the 
SF-12 and the 
Older Americans 
Resources and 
Service 

Slutsatsen är att 
man borde även 
titta på den 
psykologiska sedan 
och inte bara den 
rent kroppsliga 
rehabiliteringen 

CCT-II 

Hagsten, Svensson, Gardulf (2006) 
Sverige. 

Postoperativ 
hälsorelaterad 
livskvalitet 

Randomized trial N=105 bortfall 
redovisat 

SWED-QUAL, 
DRI, HRQL 

Träna tidigt och 
uppföljning hemma 
samt även 
psykologisk support 
bra. 

CCT-II 

Hall, Williams, Criddle (2001) 
Australien. 

Om de som har haft 
höftfraktur trillar igen 

Cohort study, 
standardiserade 
intervjuer, telefon 
kontakt en gång 
per månad. 

N=92 bortfall 
redovisat 

SPSS7,0 for 
windows, T-test or 
Mann Withny, 
matchad 
kontrollgrupp 

De som brutit höften 
har ändrat sina 
levnadsvanor så de 
är mer stilla och 
kräver mer hjälp än 

CCT-II 
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andra. 
Hauer, Specht, Schuler, Bärtsch & 
Oster (2002) Tyskland. 
 

Effektiv/intensiv träning 
efter operationer vid 
fallskador är mycket 
framgångsrika för att 
minska dödlighet eller 
beroende av hjälp för 
dagligt liv.  
 

Prospektiv 
randomiserad. 
Placebo 
kontrollerad 
intervention 
 

N=28 bortfall 
redovisat 

ADL, IADL och 
MMSE som 
minnestest. 
Testprogram för 
musklet träning 
samt funktions test 
” up and go test” 
Tinettis 
Perfomanced 
Oriented Mobility 
Assessment. 
Emotionell status 
GDS( Geriartic 
depression scale) 
PGMS ( 
Philadelphia 
Geriatric Morals 
Scale). SPSS 7,5 
for Windows, 
Samt t-test och 
Mann- Witney U 
test. 

Progressiva 
träningar och 
progressiv 
motstånds träning 
är säker och 
framgångsrik för att 
få styrka, funktionell 
uppträdande efter 
en fallrelaterad 
skada. 
 

CCT-II 

Sirkka & Brännholm (2003) Sverige. Ändras livet och 
livskvalitén efter en 
höftfraktur 

Intervju  N29 bortfall 
redovisat 

SPSS8,0 for 
Windows, ADL 
taxonomy, chi-
squared, 
Pearsons 
correlation 
coffecients 
p<0,005 

De som brutit höften 
kunde inte göra allt 
de ville längre. 

CCT-II 

Archibald (2003) UK (England) Erfarenhet av att bryta 
höften 

Djupintervju N=5 Phenomenologisk 
metod 

Hur det man mår 
efter en höft 
operation 

K-I 
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Zidén, Wenerstam & Hansson-
Scherman (2008) Sverige. 

Beskriva konsekvenser 
efter en akut höft 
operation 

Intervju N=18 Kvalitativ 
intervjustudie, 
prospektiv, 
kontrollerad 

Akut höftoperation 
påverkar hela livet. 

K-I 

Meadows, Mrkonjic & Lagendyk 
(2005) Canada. 

Kvinnors uppfattning om 
framtida risker efter 
lågenergi fraktur i 
medelåldern. 
 

Djupintervju N=22 Immersion-
crystallization 

Få förstod och tog 
till sig information 
om ben hälsa och 
den ökande 
frakturrisken. 

K-II 

 
 


