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Abstrakt 

 
 

Bakgrund: Mer än var fjärde svensk kvinna bryter någon gång i livet lårbenshalsen vilket gör 

det till ett av de största medicinska problemen i Sverige. Livskvaliteten påverkas till stor del 

efter en höftfraktur. Som sjuksköterska är det ett måste att förstå patienten väl, dialog skapar 

förståelse. Syfte: Att belysa hur patientens livskvalitet påverkas efter en höftfraktur. Metod: 

Uppsatsen är gjord i form av en litteraturöversikt. Sökning efter relevant litteratur gjordes i en 

databas. Artiklarna granskades och huvudresultatet kodades i kategorier och sub-kategorier. 

Resultat: Vid en höftfraktur är det svårt att komma tillbaka till den fysiska, psykiska och 

sociala nivå som innan. Risken att drabbas av en depression efter en höftfraktur är väldigt 

stor. Diskussion: Hårt jobb krävs för att komma tillbaka till sin pre-frakturära nivå i livet. 

Patienterna ser positiva effekter av höftfrakturen. Som sjuksköterska kan man påverka 

återhämtning och livskvalitet. Slutsats: Ämnet är relativt begränsat studerat, det behövs mer 

forskning runt livskvalitet vid en höftfraktur. Framtiden får bringa mer forskning för att skapa 

bättre förutsättningar för både patient och personal. 

Nyckelord: höftfraktur, litteraturstudie, livskvalitet, patient, rehabilitering 
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Bakgrund 

 

Höftfrakturer drabbar främst äldre personer och då i synnerhet kvinnor, vilka står för hela 

sjuttiofem procent av denna typ av skada. Mer än var fjärde svensk kvinna bryter någon gång 

i livet lårbenshalsen vilket gör det till ett av de största medicinska problemen i Sverige. Idag 

ses främst en ökning på dessa frakturer i och med att gruppen äldre personer blir större och 

större i det svenska samhället. Fram till och med femtio-sextio års ålder är skelettet i 

allmänhet starkt och frakturer innan sextio års ålder beror ofta på så kallat högenergivåld. 

Efter sextio års ålder försvagas skelettet på grund av osteoporos. Detta kan leda till att 

höftfrakturer kan uppkomma av milt eller måttligt trauma men också som spontana frakturer 

(Järhult & Offenbartl, 2006, ss. 167-168). För höftfrakturer är ärftligheten en större riskfaktor 

än bentätheten, kvinnor vars mamma har drabbats av en höftfraktur löper en fördubblad risk 

för att själva drabbas (Larsson & Rundgren, 2010, s. 245). Antalet patienter som har drabbats 

av en höftfraktur och är över sextiofem år gamla har fördubblats mellan åren 1981och 2008 

(Hartholt et al. 2011). Risken att drabbas av en fraktur är olika runt om i världen, lägst risk är 

det i Afrika, Asien och Latinamerika. I dessa områden kommer frakturerna att öka i 

framtiden. I Europa är risken som högst i de norra delarna och lägre i de södra delarna. 

Nittiofem procent av alla höftfrakturer uppkommer efter en fallolycka. Risken för en 

fallolycka ökar vid stigande ålder och börjar redan vid menopausen. Att ramla direkt mot 

höftbenet utgör direkt den största risken för att drabbas av en höftfraktur (Wehren & 

Magaziner, 2003).  

En patient med höftfraktur bör förberedas för operation helst inom tjugofyra timmar. Under 

denna väntetid skall patienten vara fullt smärtlindrad. Vätskebehandling är en viktig 

behandling inför operation då blödningar på upp till en liter kan förekomma under 

operationens gång. Operation av höftledfrakturer handlar om fixering där målet är att 

frambringa en stabil fraktur vilken tillåter en tidig mobilisering. Efter operationen bör man 

mobilisera och rehabilitera patienten vilket inte bara innebär gång- och ADL-träning utan 

också stimulering av patientens mentala funktioner (Järhult & Offenbartl, 2006, ss. 168-170). 

Smärtor från höften är relativt vanliga efter operationen vilket föreligger av ett kraftigt 

vävnadstrauma. Smärtanalysen är ett viktigt moment för att kunna ge god smärtlindring, 

patienten bör också få en utvärdering av smärtbehandlingen. I de flesta fall kan patienten stå 
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på benet redan dagen efter operationen. Utfallet av rehabiliteringen är beroende av en hel rad 

faktorer som t.ex. patientens sociala situation, komplikationer efter operationen och patientens 

mentala tillstånd. Ett bra resultat grundläggs av ett gott teamarbete. Sjukgymnastik innefattar 

mobilisering med utgångspunkt på förflyttningsträning. Rörlighetsträning och styrketräning är 

viktigt för balansen, detta görs genom ett hemträningsprogram som ingår i rehabiliteringen. 

En arbetsterapeut gör en värdering på hur bra patienten klarar sig i det aktiva livet. Ofta skall 

tekniska hjälpmedel brukas i hemmet men också ett olycksförebyggande arbete som 

borttagande av trösklar skall genomföras. Rehabiliteringen bör vara noggrant informerad till 

både patient och anhöriga. På grund av hög förekomst av höftbrott är rehabiliteringsresultaten 

mindre goda, detta trots att operationen kan ha varit lyckosam. Av de som innan frakturen 

varit hemmaboende har hela tjugofem procent förlorat sin självständighet och endast en 

tredjedel återfår den tidigare funktionsförmågan (Larsson & Rundgren, 2010, ss. 246-248). 

Höftfrakturer står för den största kostnaden sett till alla frakturer som uppkommit direkt eller 

indirekt av osteoporos. Kostnader återfinns inte bara direkt i anslutning till operationen utan 

en stor del finns även pre- och postoperativt i form av transport och rehabilitering av patienten 

(Wehren & Magaziner, 2003). De som genomgått en höftoperation löper tre gånger högre risk 

att avlida inom ett år gentemot de som inte har gjort det och sjuttiofem procent av dem som 

avlider gör det på sjukhuset (Panula et al. 2011). Dödligheten vid höftfrakturer är störst då 

patienten passerat sextio års ålder. Ju fortare patienten kommer till operationsbordet desto 

större förutsättningar har han/hon för ett bättre tillfrisknande (Paksima et al. 2008; Vertelis, 

Robertsson, Tarasevicus, & Wingstrand, 2009; Östurk et al. 2010). 

Depression efter en höftfraktur är i stort sett lika utbrett som vid andra medicinska problem, 

det är dock känt sedan länge att depression och höftfrakturer tillsammans ökar risken för 

ytterligare sjuklighet och dödlighet. Återhämtningen efter en höftfraktur bromsas ofta av 

patientens rädsla för att ramla igen. Patienter med höftfraktur och med en sam-diagnos av 

depression har tre gånger svårare att komma tillbaka till en självständig livssituation. 

Depression komplicerar således återhämtningen och ökar dödligheten hos äldre patienter efter 

en höftfraktur (Kamholz & Unutzer, 2007). Ett år efter en höftfraktur är det bara trettiotre 

procent av patienterna som kan utföra grundläggande dagliga aktiviteter lika bra som innan 

frakturen (Wehren & Magaziner, 2003). 

Förståelse för patienten är något som sjuksköterskan måste bära med sig och utnyttja vid varje 

möte med patienten. Det holistiska synsättet syftar till att se till hela patienten, både fysiskt, 
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psykiskt och socialt, det är således viktigt att tala till patienten med vetskapen att patienten är 

en egen individ med egna behov, avsikter och motiv. Som sjuksköterska är förståelse för 

patienten väl, en bra förståelse skapas så helheten värderas mot de samtal man har med 

patienten. Att se på en patient med ett holistiskt synsätt skapar broar till ytterligare förståelse 

varför en patient gör som han eller hon gör. Att skapa bra kontakt med patienten bidrar till 

bättre förståelse och därigenom kan vården individanpassas (Birkler, 2008, ss. 46-49). Om en 

vårdplanering görs i ett tidigt stadium så minskar sjukdomstiden och därigenom belastningen 

på sjukvården (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 170; Larsson & Rundgren, 2010, s. 247). 

Livskvaliteten utgör en stor del vad det gäller höftfrakturer, trots att man kan förvänta sig att 

frakturen har inverkan på sociala, fysiska och psykiska funktioner finns det idag relativt lite 

forskning som tar upp hur man behåller eller återfår sin livskvalitet postoperativt (Wehren & 

Magaziner, 2003). 

 

 

Syfte: Att belysa hur patientens livskvalitet kan påverkas efter en höftfraktur, samt vilka 

faktorer som skapar lägre livskvalitet.   

 

 

Metod: 

 

Design: 

Uppsatsen är gjord i form av en litteraturöversikt. En litteraturöversikt beskrivs av Friberg 

(2006, ss. 115-116) som ett sätt att skapa en översikt av kunskapsläget inom en viss 

vårdvetenskap eller ett problem för sjuksköterskan i dennes verksamhetsområde. 

Analysarbetet innebär ett strukturerat arbetssätt, skillnader finns dock mellan detta och analys 

av t.ex. observationer, intervjuer och enkäter. Detta eftersom redan analyserat material så som 

forskningsartiklar, rapporter m.m. analyseras.   
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Litteratursökning: 

Sökning efter relevanta studier gjordes i databasen PubMed. Manuell sökning efter relevanta 

studier och litteratur skedde i referenslistor från tidigare uppsatser som publicerats i databasen 

DIVA, Mittuniversitetets bibliotek och Hudiksvalls stadsbibliotek. Den limit som användes 

var att studierna skulle vara publicerad mellan 2002 och 2012. MeSH-termer som användes 

var: hip fractures, rehabilitation, nurses role, patients, nursing, activities of daily living och 

quality of life. Sökord I fritext som användes var: postoperative, fracture, active daily living, 

elderly och daily activities. Sökorden I fritext och MeSH-termerna kombinerades I olika 

former med hjälp av söktermen ”AND” (tabell 1). 

 

Tabell 1: Sökningsöversikt. 

Datum Databas Sökord Träffar Granskade 

abstrakt 

Granskade 

heltexter 

Valda 

artiklar 

2012-01-23 Pubmed Hip fractures 

AND 

rehabilitation 

AND nurses 

role. 

14 11 4 2  

2012-01-23 Pubmed Hip fractures 

AND patients 

AND 

rehabilitation 

AND nursing 

127 56 5 1  

2012-01-24 Pubmed Nursing AND 

hip fractures 

AND 

postoperative 

16 10 5 2 

2012-01-27 Pubmed Hip fractures 

AND activities 

of daily living 

AND quality 

of life. 

84 27 3 2  

2012-02-01 Pubmed Fracture AND 

active daily 

living AND 

patients 

48 10 2 1 

2012-02-01 Pubmed Patients AND 

hip fracture 

AND quality 

of life AND 

elderly 

267 150 11 5 

2012-02-01 Pubmed Quality of life 

AND hip 

fractures AND 

daily activities 

88 50 4 2  

      Totalt: 15 st.  

  

Urval:  

De inklusionskriterier vi använde oss av för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara 



8 

 

kvalitativa, kvantitativa eller mixade, vara granskade av en etisk kommitté, vara peer-

reviewed, hålla en kvalitetsklass på medel eller hög nivå, vara från senast år 2002 och gå att 

komma åt via Mittuniversitetets bibliotek online. Sökningen som inkluserade elderly gav inga 

artiklar med äldre specifikt, de valdes dock med för att annan relevant litteratur hittades. 

Exkluderande var review-artiklar och andrahandspublikationer. Artiklar valdes först ut via 

sina titlar om de såg ut att motsvara syftet, sedan vidare genom att granska först abstrakten 

och sist granskades artikeln i heltext. På detta sätt valdes femton artiklar ut. Ytterligare tre 

stycken artiklar valdes ut genom manuell sökning i referenslistor hos tidigare uppsatser inom 

ämnet som publicerats i DIVA och sedan granskades de på liknande sätt. En 

kvalitetsgranskning gjordes sedan på dessa arton artiklar med hjälp av en granskningsmall 

inspirerad av Hellzén, Johansson och Pejlerts SBU-rapport från 1999. (Bilaga 1).  

 

Klassificering av artiklar 

Först valdes de artiklar som skulle granskas i heltext ut genom att läsa titlar och abstrakt som 

såg ut att passa in på syftet. De artiklar som efter granskning i heltext fortfarande visade sig 

passa in på syftet och inklusionskriterierna genomgick sedan en klassificering med hjälp av 

granskningsmallen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 1999). 

 

Analys 

Analysen genomfördes med inspiration av Friberg (2006, ss.110-112) som beskriver 

analysarbetet som ett sätt att bryta ner helheten till delar för att bygga nya helheter. Fokus 

ligger på varje artikels resultat och det som bygger upp resultatet.  För att få en bra bild av det 

som finns skrivet bör en sammanställning av varje artikels resultat göras, där kan man som 

författare bilda egna kategorier och underkategorier. I denna uppsats analyserades artiklarna 

på följande sätt: 

 Huvudresultatet sorterades utifrån likheter i kategorier och sub-kategorier som 

snabbt gav en lättare bild av resultatet. 

 Huvudresultatet sammanställdes gemensamt och utmynnade i tre kategorier och 

fyra subkategorier (tabell 3). 
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Tabell 3: Exempel på analysprocess. 

 

Författare  Huvudresultat Subkategorier Kategorier 

Van Balen, Essink-Bot, 

Steyerberg, Cools & 

Habbema. 

2003. 

Nederländerna. 

Efter fyra månader hade 

bara 18 % av de som 

överlevt kommit upp i 

samma funktionella nivå 

som innan. Hur tidigt man 

kom ut från sjukhuset hade 

stor betydelse för hur bra 

man återhämtade sig. 

Den fysiska återhämtningen 

efter en höftfraktur. 

Fysiska aspekter. 

Det dagliga arbetet i 

hemmet påverkades kraftigt 

då funktionaliteten inte var 

på topp. 

Behovet av assistans. Sociala aspekter. 

Shyu, Liang, Wu, Cheng, & 

Chen. 

2010. 

Taiwan. 

Interventionsgruppen hade 

signifikant mindre smärta, 

bättre rörlighet, bättre fysisk 

funktion och bättre 

livskvalitet än 

kontrollgruppen vid varje 

mättillfälle. 

Den fysiska återhämtningen 

efter en höftfraktur. 

Fysiska aspekter. 

Den mentala och sociala 

hälsan förbättrades sämre än 

den fysiska hälsan. 

Mental återhämtning. Psykiska aspekter. 

 

Etiska överväganden 

Endast studier som godkänts av en etisk kommitté har använts i studien. När granskning och 

översättning gjordes av artiklarna skedde detta på ett respektfullt sätt gentemot författarna så 

att inte grundresultatet ändrades. Alla artiklar som inkluderades granskades kritiskt och 

resultat som besvarade syftet redovisades, även oväntade.    

 

Resultat  

 

Tabell 4: Resultatöversikt. 

Kategori Sub-kategorier 

- Fysiska aspekter - Den fysiska återhämtningen efter en 

höftfraktur 

- Smärtor orsakar levnadsvårigheter 

- Psykiska aspekter - Mental återhämtning 

- Sociala aspekter - Behovet av assistans 
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Fysiska aspekter 

Den allmänna dagliga livsföringen (ADL) och den instrumentala allmänna dagliga 

livsföringen (IADL) försämras i många fall efter en höftfraktur hos äldre och är oftast inte 

tillbaka på samma nivå som innan frakturen inom det första året. En viktig faktor för att återfå 

den fysiska livskvalitén är att det går att utföra sin ADL så bra som möjligt, går det att 

självständigt sköta sitt dagliga hushållsarbete upplever man en större tillfredställelse med livet 

som helhet (Lin & Chang, 2004). I en studie på äldre personer med höftfraktur av Ekström, 

Németh, Samnegård, Dalen och Tidermark (2008) återfick endast fyrtioåtta procent av de 

sextio patienter som fullgjorde studien den ADL förmåga som de haft innan frakturen två år 

postoperativt. Den fysiska förmågan återkommer i störst utsträckning den första veckan efter 

operationen och fram till tre månader. De vanligaste områden patienten stöter på som gör att 

livskvaliteten sjunker är när de inte kan sköta sin dagliga hygien eller det hushållsarbete de 

kunde göra innan, mobiliteten blir livskvalitet i fysisk skepnad (Shyu et al. 2003; Van Balen, 

Essink-Bot, Steyerberg, Cools & Habbema, 2003). 

   

Femtio procent av dem som drabbas av en höftfraktur återfår samma gångförmåga som innan 

frakturen, denna siffra ligger betydligt högre för patienter yngre än sextio år. För dem över 

sextio år är ADL-nivån tillbaka som tidigast tolv månader efter frakturen och samma siffra för 

dem yngre än sextio år är fyra månader. Att ha något att sträva mot, till exempel ett arbete 

skapar en större drivkraft att fysiskt återhämta sig (Givens, Sanft & Marcantonio, 2008; 

Stenvall, Olofsson, Nyberg, Lundström & Gustafson, 2007). Ett år efter en höftfraktur är 

livskvalitén på god väg tillbaka till samma nivå som innan frakturen. Den fysiska förmågan 

och begränsningar i densamma är en av de mest bidragande orsakerna till att livskvalitén 

sjunker. Att inte kunna sköta sina dagliga sysslor skapar begränsningar i livet och därigenom 

sjunker också livskvalitén (Rohde, Haugeberg, Mengshoel, Moum & Wahl, 2010).  

Smärtan är som värst direkt efter höftoperationen och en månad framåt. Smärta har en stor 

inverkan på livskvalitén eftersom den skapar en minskad fysisk förmåga genom sitt sätt att 

framträda. Livskvalitet uppmätt tre månader efter frakturen visar att smärtan minskat radikalt 

och med det har också livskvaliteten ökat. Den fysiska funktionen återfås i snabbare takt för 

män än för kvinnor, detta beror i stor utsträckning på skillnader i vitalitet mellan könen. 

Bättre pre-frakturär ADL ger en stabilare grund för återhämtning (Shyu, Chen, Chen, Wu & 

Su, 2008; Van Balen et al. 2003). Vid uppföljning tretton månader efter en höftfraktur har 
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patienterna återhämtat sig till samma nivå som innan frakturen. Att återfå livskvaliteten 

påverkas inte nämnvärt av hur länge man som patient ligger inne på sjukhus, skillnaden ligger 

i hur fort och effektivt man återhämtar sig (Ström et al. 2008). Smärta från höften, nedsatt 

gångförmåga och nedsatt ADL ger en signifikant minskning i den fysiska livskvaliteten. 

Livskvalitén ökar successivt allt eftersom patienten blir förbättrad inom dessa delar (Ekström 

et al. 2008; Shyu, Liang, Wu, Cheng & Chen, 2010).  

Cree (2004) fann i sin studie att den fysiska förmågan sjönk i medel med trettiotvå procent 

efter en höftfraktur.  Hos de som fortfarande post-frakturärt ansåg sig ha en hög livskvalitet 

såg man att de låg på en högre nivå i sin fysiska återhämtning än de övriga som påpekade 

lägre livskvalitet post-frakturärt.  

Förmågan till ADL är betydligt högre innan man drabbas av en höftfraktur jämfört med efter. 

Dagliga aktiviteter som man utförde lätt innan frakturen blir post-frakturärt svåra att utföra 

och kräver mycket planering och energi. Att inte kunna återgå till sin hobby, eller att sköta sin 

egen hygien gör att livskvaliteten minskar radikalt efter frakturen. Efter frakturen är fyrtio 

procent nöjda med livet som helhet även om de tycker att livskvaliteten har minskat betydligt 

(Sirkka & Bränholm, 2003). Vad som började med en olycka, ett brutet ben upplevs som en 

orsak till stora förändringar i relationen till kroppen, dem själv, till andra och till hela 

livssituationen. Kroppen upplevdes ha ändrats efter olyckan, patienterna klagade på smärta, 

svaghet, stelhet, obehag, trötthet, osäkerhet och minskad rörelseförmåga. Försiktighet och 

osäkerhet upplevs av patienterna som en begränsning i rörlighet och de vet inte hur mycket 

kroppen tolererar. Förändringar i kroppen hindar det normala rörelsemönstret vilket gör att 

anpassning till ett nytt långsammare rörelsemönster måste göras och med detta måste de även 

ta det lugnare (Zidén, Wenestam & Hansson-Scherman, 2008).         

          

Psykiska aspekter 

Rädsla för att ramla igen efter en höftfraktur är en psykisk aspekt som påverkar det fysiska i 

livet starkt och därigenom påverkas livskvalitén i stort (Sirkka & Bränholm, 2003). 

För att kunna återhämta sig fysiskt och klara av det dagliga livet krävs en god psykisk status, 

ju bättre pre-frakturär psykisk status desto bättre grund finns det för en full återhämtning. 

Bättre mental hälsa före höftfrakturen ger en högre uppmätt livskvalité fyra månader efter 

utskrivning (Van Balen et al. 2003). Risken att drabbas av en depression efter en höftfraktur 

är väldigt stor, risken är som störst den första postoperativa månaden samt om man lidit av 
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depressiva symtom tidigare i livet. Depressiva symtom är betydligt vanligare hos kvinnor och 

främst hos dem med låg ADL-nivå pre-frakturärt. Att ha en sam-diagnos av depression och 

höftfraktur sänker livskvalitén mer för patienten än om de bara drabbats av frakturen, detta på 

grund av att depressionen skapar både en psykisk och fysisk motgång (Shyu, Cheng, Teng, 

Chen, Wu & Tsai, 2009). Det största hotet mot den fysiska återhämtningen vid en höftfraktur 

är den mentala hälsan, fungerar man inte psykiskt är det svårare att återfå samma fysiska nivå 

efter frakturen (Cree, 2004; Rohde et al. 2010). En psykisk åkomma ökar smärtupplevelsen 

under återhämtningsperioden vid en höftfraktur, detta påverkar nivån på ADL och därigenom 

sänks den mentala hälsan ytterligare. Livskvaliteten hos patienter som har svårt att fungera 

mentalt är betydligt lägre än hos patienter som inte är drabbade av dessa mentala hinder. Bra 

pre-frakturär ADL-nivå skapar bättre förutsättningar för att inte ådra sig mentala problem. 

Den mentala hälsan har stor inverkan på livskvaliteten och mental hälsa är för många 

livskvalité i stort (Shyu et al. 2003; Shyu et al. 2008).  Att inte kunna gå utomhus utan bara 

vara inomhus på grund av nedsatt fysisk förmåga påverkar den mentala hälsan och 

livskvaliteten. Aktiv rehabilitering efter en höftfraktur minskar risken för delirium, depression 

och sömnsvårigheter (Stenvall et al. 2007).  

Patienter med högre nivå av depressiva symtom vid inskrivning p.g.a. höftfraktur löper en 

högre risk att hamna på ett äldreboende. Att försöka handskas med ADL efter operationen av 

en höftfraktur och samtidigt vara nedsatt mentalt påverkar livskvalitén negativt, detta 

samtidigt som den mentala nedsättningen drar ned motivationen för rehabilitering, en ond 

spiral skapas (Givens et al. 2008).   

             

Sociala aspekter 

Att behålla livskvalitet efter ett höftbrott rent socialt är för många patienter svårt. Har man 

drabbats av en svår fraktur är det svårare att komma tillbaka till det sociala livet man hade 

innan än för dem som har drabbats av en lindrigare typ av fraktur (Shyu et al. 2008). 

Skillnader mellan äldre patienter som drabbats av en höftfraktur och äldre som inte har 

drabbats i avseende till social funktion närmar sig som mest mellan den första till den tredje 

postfrakturära månaden. Glappet minskas ytterligare mellan den tredje och den tolfte 

månaden (Shyu et al. 2003). Hälften av de som drabbas av en höftfraktur är i någon form 

beroende av transporthjälp, lika många tycker att deras sociala förmåga minskar då de inte 

kan utföra de aktiviteter de gjorde innan. Att hela tiden vara beroende av någon annan för att 
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utföra vardagliga sysslor kränker integriteten, att behöva hjälp med hygien och matlagning 

som man innan gjorde själv sänker livskvaliteten (Sirkka & Bränholm, 2003). Låg social 

support efter en höftfraktur är den enda faktor som med sannolikhet kan sägas förhöja risken 

för ihållande besvär som t.ex. depressiva symtom (Shyu et al. 2009). Patienter som kommer 

från ett boende och ständigt bejakar sin sociala förmåga klarar återhämtningen post-frakturärt 

bättre än de patienter med samma behov av hjälp som återgår till hemmet när de skrivs ut från 

sjukhuset, att hela tiden ha ett socialt utbyte skapar en strävan att bli bra igen (Van Balen et al. 

2003; Cree, 2004). God social hjälp ger en effektivare återhämtning efter en höftfraktur, att få 

träffa någon för att träna regelbundet skapar en snabbare väg för att återfå samma nivå av 

livskvalitet som fanns innan frakturen (Olsson, Karlsson & Ekman, 2006). 

De fysiska begränsningar som uppstår vid en höftfraktur inverkar kraftigt på den sociala 

förmågan och man blir beroende av någon annan även vid lättare hushållssysslor, detta 

upplevs sänka livskvaliteten (Lee, Chua & Howe, 2007).      

Människor som drabbats av en höftfraktur beskrev hur de blev beroende av andra för att t.ex. 

kunna ta sig till affären och de kunde inte heller hjälpa sin familj i den utsträckning de ville.  

De beskrev också hur frakturen påverkat deras sociala samspel på positiva sätt med andra 

människor genom att de blev vänligt bemötta av människor de inte kände, det kunde t.ex. 

handla om att folk erbjöd sin plats på bussen. Nya sociala kontakter beskrevs också ha vuxit 

fram t.ex. på sjukhuset. Men samtidigt hade de också blivit mer isolerade i hemmet och blivit 

tvungna att sluta med olika aktiviteter som de tidigare gjort, vilket lett till ett mer inaktivt och 

isolerat liv. Att vara beroende av andra för att ta sig någonstans och samtidigt vara rädd att 

ramla gav en känsla att vara fången hemma i huset (Zidén et al. 2008). 

De som fortfarande lever sju år efter en höftfraktur har återfått sin sociala funktion fullt ut. De 

upplever sig inte längre vara beroende av någon annan och de klarar de dagliga sociala 

interaktionerna igen (Hallberg, Bachrach-Lindström, Hammerby, Toss & Ek, 2009). 

 

Diskussion 

 

Syfet med denna litteraturöversikt var att belysa hur patientens livskvalitet kan påverkas efter 

en höftfraktur, samt vilka faktorer som skapar lägre livskvalitet. Resultatet visade att Efter en 

höftfraktur är det svårt att komma tillbaka till den fysiska nivå som tidigare och livskvaliteten 
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upplevs inte heller vara på samma nivå som innan frakturen. Att återhämta sig fysiskt är 

lättare än att återhämta sig psykiskt och socialt. En bra psykisk hälsa innan frakturen skapar 

en bättre grund för en bra återhämtning än om patienten lider av en psykisk åkomma innan 

frakturen. Social återhämtning är viktigt för alla patienter som drabbas av en höftfraktur och 

en god social återhämtning ökar sinnesstämningen hos patienterna och livskvaliteten stärks. 

ADL-nivån återkommer i regel inte inom det första post-frakturära året (Lin & Chang, 2004), 

detta visar på vilken stor påverkan en höftfraktur har. Det är inget okomplicerat benbrott man 

har ådragit sig. Det tar lång tid att läka och just detta tror vi är viktigt att förbereda patienterna 

på. Att denna skada inte kommer att läka sig själv, det behövs hårt jobb för att komma tillbaka 

till sin pre-frakturära nivå i livet. Rohde et al. (2010) skriver att genom den fysiska 

begränsningen haltar livskvaliteten efter. Detta gör att patienterna känner att hushållssysslorna 

inte kan göras på samma sätt som tidigare och detta sänker livskvaliteten ytterligare. Att man 

som patient redan vet att livskvaliteten kommer att förändras tror vi är en start till sänkningen, 

skadan är kanske inte så farlig just när den inträffar men när man inser att det dagliga livet 

kommer påverkas så pass mycket som det gör börjar den tunga klättringen tillbaka till ett 

fungerande liv. Att yngre har en större chans och förutsättning för att komma tillbaka till ett 

fungerande liv tar Stenvall et al. (2007) upp, yngre individer kommer tillbaka cirka tre gånger 

snabbare än patienter som är över sextio år gamla. Att vara ung och drabbas av en höftfraktur 

tror vi påverkar livskvaliteten mer än om man är äldre och har levt ett bra välfungerande liv. 

Att ha något/någon att sträva för skriver Stenvall et al. (2007) ger en större motivation till att 

vilja träna och rehabilitera upp det skadade benet, hos yngre är detta lättare enligt oss 

eftersom familjen är en av de vanligaste orsakerna till att man vill bli bra igen. Att drabbas av 

en höftfraktur och samtidigt ha barn som man skall skjutsa till skolan, träningar och andra 

aktiviteter bidrar till en naturlig rehabilitering tror vi eftersom man kliver in och ut ur bilen 

kanske ett flertal gånger varje dag. Som förälder vill man ofta umgås och göra aktiviteter med 

sin familj vilket skapar en stark motivation till återhämtning. Det är enligt oss svårare att 

komma tillbaka till i samma nivå av livskvalitet som innan skadan för en äldre patient då 

han/hon kanske upplever att det är svårare att träna upp den förmåga man tidigare hade och 

komma tillbaka till ett normalt och aktivt liv igen. 

Smärta efter en höftfraktur beskrivs bland annat av Ekström et al. (2008), Shyu et al. (2008), 

och Shyu et al. (2010) som en starkt bidragande orsak till att ADL och livskvaliteten 

försämras efter frakturen. Att hela tiden leva med en smärta som begränsar det dagliga livet 
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skapar oro och känsla av att man vill ligga still och inte belasta benet för mycket. När 

patienterna känner av smärtan och hur det värker extra mycket vid belastning är det inte svårt 

att förstå att man gärna vill förbli stillasittande, detta skapar en förlängd rehabilitering. 

Livskvaliteten kan ses som det viktigaste att återfå efter frakturen, detta går dock hand i hand 

med den fysiska återhämtningen. När smärtan börjar avta ökar livskvaliteten, dels genom att 

man kan röra sig mer fritt utan den starka smärtan men också genom att man känner glädje 

igen över att kunna utföra dagliga sysslor. 

Sirkka och Bränholm (2003) skriver att rädslan för att ramla igen efter en höftfraktur kan ha 

en stor inverkan på rehabiliteringen. Vi tror att just rädslan för att behöva återuppleva den 

otroliga smärta och obehag man upplevde vid den första frakturen samt att behöva börja om 

med rehabiliteringen är värre än många kan tänka sig vid återhämtningsarbetet. För att 

motverka dessa tankar tror vi att det är viktigt med ett stort stöd hemifrån och från 

vårdarbetare. Personer som stöttar, pushar på och påminner om varför det är så viktig att våga 

och att fortsätta kämpa för att komma tillbaka. 

Enligt Shyu et al. (2009) löper patienter med höftfraktur en förhöjd risk att drabbas av en 

depression. Vi tror att depression är en sjukdom som alla som drabbas av ett tillstånd som 

inskränker på livskvaliteten löper en förhöjd risk för att drabbas av. Det är enligt oss viktigt 

att lägga lika stor vikt vid både de somatiska och psykiska sjukdomarna, för som de ser ut 

idag så behandlas först det somatiska fenomenet och sedan inväntas en eventuell psykisk 

åkomma som följer den somatiska sjukdomen istället för att redan från början inleda med det 

förebyggande arbetet. Shyu et al. (2009) skriver också att kvinnor drabbas i en större 

utsträckning av depression än män och att risken är som störst om man inte ha en bra pre-

frakturär ADL. Detta tycker vi att man bör anamma i sjukvården eftersom rehabiliteringen 

idag ser lika ut för både kvinnor och män, våra erfarenheter från rehabilitering som 

sjuksköterskestudenter går mest ut på att följa ett formulär med en hel del övningar, det är inte 

så ofta man tänker på den mentala rehabiliteringen. Som patient är det viktigt att veta om hur 

man själv kan känna igen symtom på depression och veta vart man skall vända sig om dessa 

problem uppstår. Givens et al. (2008) beskriver den onda spiralen patienten kan fastna i. Om 

man som patient snabbt får hjälp med den mentala återhämtningen och inte bara den fysiska 

tror vi att antalet personer som läggs in på äldreboenden skulle kunna minskas. Den mentala 

biten styr mycket hur den fysiska rehabiliteringen skall utföras, vill man inte så struntar man 
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kanske i det. Att tidigt fånga upp den mentala rehabiliteringen för att återfå en bra livskvalitet 

tror vi är livsviktigt. 

Shyu et al. (2003) beskriver att återhämtningen rent socialt är som störst de första tre 

månaderna och efter ett år är man nästan helt återhämtad. Detta är väldigt intressant när man 

tänker på återhämtningen i stort, den fysiska och psykiska återhämtningen var även den störst 

de första månaderna. Kan det vara så att den fysiska återhämtningen är den primära delen och 

den psykiska och sociala delen är de sekundära? Blir man bra fysiskt så mår man därigenom 

också bättre psykiskt och socialt? Att vara transportberoende är en av de jobbigaste delarna 

enligt Sirkka och Brännholm (2003), livskvaliteten sänks då man hela tiden måste vara 

beroende av någon annan. Vi tror att det är lätt att fastna i en trend där man känner att man 

inte klarar något själv och måste ha assistans nästan hela dygnet runt. Vi tror att människor är 

beroende av att få visa att vi klarar saker självständigt då detta kan vara ett mått på hur duktig 

och självständig vi är, skulle detta rubbas är det väldigt lätt att må sämre rent mentalt och 

livskvaliteten sjunker ytterligare.  

Sociala funktionen behövs för en bra återhämtning detta tog Van Balen et al. (2003) och Cree 

(2004) upp som viktig del. Om man har en bra social support innan frakturen är det lättare att 

komma tillbaka efter frakturen. Detta kanske är något som man bör undersöka innan en 

patient skrivs ut från sjukhus, om han/hon har en social ”fallskärm” som stöttar och pushar. 

För de patienter som inte har denna stöttning kanske man kan inrätta lite större omvårdnad i 

hemmet, kanske vårdpersonal kan besöka patienten någon extra gång gentemot de som har en 

större social support. Zidén et al. (2008) skriver att flera patienter upplever att de knyter nya 

bekantskaper vid genomlevandet av en höftfraktur. Detta tycker vi är skönt att se, att man 

trots allt det jobbiga ändå kan se ljuspunkter och positiva effekter av höftfrakturen. Dessa 

positiva effekter tror vi kan bidra till och skynda på processen med att komma tillbaka till sin 

tidigare livssituation. 

Som sjuksköterska finns det en del saker man kan göra för att påverka den fysiska 

återhämtningen och livskvaliteten. Krichbaum (2007) undersökte om sjuksköterskan kunde 

påverka utgången och fick positiva resultat. Om man som sjuksköterska informerar noggrant 

och håller regelbunden kontakt med patienten ökar både den fysiska återhämtningen och 

livskvaliteten. Kontakten kan vara över telefon eller att man träffas, där får patienten svar på 

frågor vad gäller rehabilitering och hur han eller hon skall göra för att återfå fysiken igen. Att 
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man som sjuksköterska skall kunna jobba på detta viset tror vi kräver mycket tid och är inget 

som sjuksköterskorna på sjukhuset kan göra, det är mer öppet för sjuksköterskorna i 

kommunen att hålla denna kontakt och skapa bättre kontakt med patienten. För 

sjuksköterskan är det viktigt att se till hela människan. Shyu et al. (2010) har i sin studie 

beskrivit hur en bra genomgång av patienterna både fysiskt och psykiskt kan öka förståelsen 

och ge stöd på ett bättre sätt än när man bara ser till skadan patienten har just då. Att läsa på 

om patienten och fokusera på att göra rehabiliteringen så individualiserad som möjligt skapar 

på sikt bättre livskvalitet och mental återhämtning än hos patienter som genomgår 

standardiserade rehabiliteringsplaner. Det är enligt oss viktigt att vi jobbar på detta sätt för att 

skapa en bättre utgång för alla patienter som drabbas av en höftfraktur. Som sjuksköterska bör 

vi hjälpa varje individ individuellt och inte vara delaktig i en rehabilitering som fungerar som 

en löpande band princip. Vi tror att effektivisering av rehabiliteringen när det gäller den 

mentala hälsan kommer att resultera i minskade återbesök för psykiska besvär och nedsatt 

livskvalitet. Som sjuksköterska finns det även flera sätt att påverka den sociala 

återhämtningen efter en höftfraktur. Ett av dessa sätt beskrivs av Olsson et al. (2006), som ett 

sätt att motivera patienter till rehabilitering. Att fokusera på att tala om hur patienten skall 

göra för att komma tillbaka till sin tidigare livssituation och göra en individuell vårdplan ökar 

förståelsen hos patienten. Det viktiga som sjuksköterska är att förklara för de anhöriga hur de 

kan agera för att underlätta och hjälpa den drabbade, vad patienten skall göra själv och vad de 

behöver hjälp med. Detta arbetssätt har visats sig verka positivt för en social återhämtning och 

stärka patienten både fysiskt och mentalt. Detta tycker vi låter som något alla sjuksköterskor 

bör tillägna sig, det får inte vara så svårt att ge information och föra en konversation med en 

patient. Kanske bör man som sjuksköterska försöka fånga de sociala aspekterna och se till 

patienten som en helhet. 

  

Metoddiskussion 

 

Resultatets i denna litteraturstudie utgörs från det material vi fann runt ämnet 

livskvalitetsförändringar efter en höftfraktur både fysiskt, psykiskt och socialt. Sökorden vi 

använde stämde bra in på de artiklar vi fann. Tre sökningar betonar sjuksköterskans arbete 

och dessa togs med för att i diskussionen framhäva lite av sjuksköterskans roll. Tre artiklar 

hittades i en annan uppsats på DIVA, de fanns inte i någon artikels referenslista dock var den 
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information de delgav bra och vi valde därför att de skulle tas med. Artiklarna som valdes var 

godkända av en etisk kommitté, stod det inte i artikeln att de var etiskt granskade så krävde 

tidskriften detta för publikation. Det var olika infallsvinklar i artiklarna vilket gav mycket 

material att arbeta med. Kvalitetssäkringen av artiklarna gjordes med hjälp av en 

granskningsmall inspirerad av Hellzén, Johansson och Pejlerts SBU-rapport från 1999. För att 

arbetet skulle bli lättöverskådligt gjordes en tabell där huvudresultatet delades upp i kategorier 

och underkategorier. Vi är medvetna om att några artiklar fokuserar mest på sjuksköterskan 

och vad han eller hon kan göra för att påverka livskvaliteten men vi valde ändå att ta med 

dessa då resultatet många gånger hade en egen del i resultat som fokuserade på patienten. 

Material var svårt att hitta, det finns tyvärr inte mycket forskning från Skandinavien som 

fokuserar på livskvalitet. Flera av artiklarna är från Taiwan och de betonar livskvaliteten 

väldigt bra, det är dock svårt att jämföra deras sjukvård med den som bedrivs i Sverige. Vi har 

funderat mycket kring när författarna skriver att det ses en ökning är det då en verklig ökning 

eller har staten bättre kontroll på personerna som bor i landet nu än vad de hade förut, detta 

gör att slutsatserna blir ännu svårare att jämföra studierna med varandra. Vi som författare är 

väldigt nöjda med resultatet och textbearbetningen, tolkningen har gått bra trots att ingen av 

oss har engelska som modersmål. Det har varit roligt och givande att skriva som två 

författare, det inte den ena lade märke till lade den andra märke till och tvärtom. 

 

Slutsats 

 

Vår studie handlar om hur livskvaliteten förändras efter en höftfraktur. Resultatet visar att det 

är lika viktigt att hjälpa till med den psykiska och sociala återhämtningen som den fysiska för 

att återfå förlorad livskvalitet. Det är viktigt att man ser varje patient som en egen individ och 

utformar rehabilitering för densamma. Livskvaliteten kan svänga ganska fort då skadan 

uppstår och det krävs ofta mycket arbete för att återfå den. Patientens sinnesstämning bör 

beaktas då depression enligt studierna är en av de vanligare följdsjukdomarna. Den första 

tiden efter sjukhusvistelsen är den tuffaste tiden och det är under denna tid patienten är mest 

förändringsbar, här svänger livskvaliteten upp och ner, smärta skapar oro och detta 

tillsammans med bristen på socialt umgänge tär på både kropp och psyket. Vi har upplevt att 

ämnet är relativt begränsat studerat och det behövs mer forskning kring livskvaliteten efter en 
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höftfraktur då det enligt oss är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden hos äldre i dagens 

Sverige. Framtiden får bringa mer forskning då potentiell nivå enligt oss inte uppnåtts än.    
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Använd metod Huvud-resultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Cree. 
2004. 

Kanada. 

Syftet var att genom en 
struktureringsmodell belysa 

hur äldre med en kognitiv 

nedsatt förmåga tycker att 
deras hälsa påverkats av en 

höftfraktur.  

Prospektiv kohortstudie. 607 patienter matchade 
inkluderingskriterierna. 

48 % av dessa ville inte 

vara med. Ytterligare 88 
personer intervjuades ej. 

En stor del togs bort pga 

ej genomfört MMT. En 
del kunde inte följas 

upp. 

n=145. 

Journalen användes som 
basdata. Data togs innan 

frakturen och tre 

månader efter. Intervju 
gjordes på sjukhuset 

efter operationen. Både 

patienten och anhöriga 
intervjuades. 

Uppföljning gjordes 

efter 3 månader. 

Hälsan sjönk signifikant då de 
jämförde före och efter 

frakturen. De med tidigare 

god fysisk förmåga led av 
mindre försämringar i hälsa 

än de med tidigare dålig 

fysisk förmåga. Patienter med 
god social support upplevde 

en högre postoperativ hälsa 

än de med sämre social 
support. 

Hög. 

Ekström et al.  

2008.  
Sverige. 

Undersöka de långsiktiga 

resultaten för patienter med 
subtrokantära frakturer 

behandlade med märgspik, 

speciellt inriktat på HRQoL. 

Prospektiv kohort studie. 87 st. patienter 

påbörjade studien och 
60 st. patienter 

fullgjorde den. 

Intervju med patienterna 

och ett mentalt test 
utfördes. 

Uppföljningsintervju 

gjordes 4 månader 

senare över telefon. 

EQ-5D index score minskade 

från 0,73 till 0,53 innan 
frakturen till 4-12 månader 

efter och till 0,52 efter 2 år. 

80 % hade inga eller 

begränsade höftsmärtor efter 

2 år. 46 % hade återfått sin 

prefrakturära gångförmåga 
respektive 48 % sin ADL och 

71 % hade återfått sin tidigare 

levnadsstandard efter 2 år. 8 
% behövde ytterligare 

operationer och 25 % var 

döda efter 2 år. 

Hög. 

Givens et al.  
2008. 

USA. 

Syftet var att mäta 
förekomsten av depressiva 

symtom, kognitiva 

nedsättningar och delirium 6 
månader efter utskrivning hos 

patienter som genomgått en 

höftoperation. Samt undersöka 
hur detta inverkar på det 

dagliga livet. 

Prospektiv studie. 177 personer 
diagnostiserade för 

höftfraktur som var 65 

år eller äldre. 3 % var 
exkluderade pga cancer. 

12 % var exkluderade 

pga att de inte kunde ta 
emot och förstå 

information. 13 % ville 

inte vara med.  
n=126. 

Data samlades in genom 
intervjuer med 

deltagarna samt 

granskning av deras 
journal. 

Av de 126 deltagarna i 
studien visade 41 % inte 

några tecken på depressiva 

symtom, kognitiva 
nedsättningar och delirium. 

22 % uppvisade en av de tre, 

och 30 % hade alla tre. De 
som led av depressiva 

symtom lades in tidigare, 

flertalet på äldreboenden och 
dödligheten hos dessa var 

signifikant högre än hos de 

som inte led av depressiva 
symtom. 

Hög. 



 

Hallberg et al.  
2009.  

Sverige. 

Att undersöka skillnader i 
HRQoL mellan kvinnliga 

patienter som genomgått en 

höftfraktur och patienter som 
genomgått en vertebral fraktur, 

jämföra dessa mot 

referensgrupper samt jämföra 
HRQoL och fysisk nivå 7 år 

senare.  

Prospektiv, longitudinell 
design. 

600 st. kvinnliga 
patienter var inbjudna. 

40 höftpatienter och 55 

vertebral patienter togs 
med. Av de 95 nekade 

10 st. att vara med. 4 st 

exkluderades p.g.a. 
stroke och demens. 14 

st. dog under 

studietiden. n=67.   

7-års uppföljning av 
HRQoL med 

användning av SF-36. 

Små uppföljningar 
gjordes med 2 års 

intervall. En 

referensgrupp 
slumpades ut. Fysiska 

undersökningar gjordes 

på alla deltagare 
regelbundet. 

HRQoL ökade under 7-års 
perioden jämfört med 

referensgruppen för båda 

grupperna. Kvinnorna med 
höftfraktur ökade ingenting i 

HRQoL mellan åren 2-7 dock 

så ökade den mentala hälsan 
mest hos dessa patienter. En 

stor del av patienterna tyckte 

att smärtan påverkade 
livskvaliteten.   

Hög. 

Krichbaum.  

2007.  

USA. 

Att undersöka effektiviteten av 

en utvald (GAPN PACC) 

omvårdnadsåtgärds modell för 

att förbättra resultaten för 

äldre patienter som drabbas av 
en höftfraktur. Bland annat i 

avseende: självskattad hälsa, 

depression, ADL, och IADL.  
GAPN= (gerontologic 

advanced practise nurses). 

PACC= (postacute care 
coordination). 

RCT-studie. Av 100 st. patienter som 

mötte kriterierna för 

studien gick 33 med på 

att delta. 

Frågeformulär av olika 

typer (GH, GDS och 

FSI) beroende på vad 

som skulle mätas. 

Varken kontrollgruppen eller 

interventionsgruppen 

upplevde något annat än mild 

depression under 

studieperioden. I avseende 
FSI poäng (rörlighet, 

personlig omvårdnad, 

hemsysslor och sociala 
aktiviteter) visade båda 

grupperna på en signifikant 

förbättring över tid. 
Interventionsgruppen visade 

dock på en signifikant 

förbättring i rörlighet, 
personlig omvårdnad och 

hemsysslor medans 

kontrollgruppen visade 
signifikant förbättring i 

rörlighet, och sociala 

aktiviteter. 

Hög. 

. 

Lee et al.  

2007.  

Singapore. 

Att undersöka hur rörlighet, 

ambulatorisk status, 

smärtfrihet och dagliga 
livsaktiviteter förändras vid en 

höftfraktur från 1 år innan 

behandling till 1 år efter 
behandling. 

Prospektiv konsekutiv 

studie. 

70 st. patienter från 

starten av studien, 19 

patienter dog och 1 
patient drog sig ur under 

studiens gång. 

Intervju av patienter 

närstående och 

vårdgivare. 

Den ambulatoriska statusen 

försämrades från preoperativt 

till postoperativt.   

Hög. 

Lin, & Chang. 

2004.  

Taiwan. 

Följa den fysiska 

återhämtningen i ett år efter en 

höftfraktur. Samt att förstå 

faktorer som påverkar detta. 

Prospektiv studie. 103 st. patienter 

rekryterades till studien 

och 61 st. fullgjorde 

den. 

Bekvämlighetsurval. 

Demografiska data 

samlades från journaler 

och via strukturerade 

intervjuer av patienterna 
och deras närstående. 

Fysiologisk funktion 

(ADL och IADL) före 
frakturen insamlades 

också via strukturerad 

intervju med patient och 

De flesta patienter blev inte 

återställda i ADL och IADL 

inom ett år efter frakturen. 

Den snabbaste 

återhämtningsperioden var 
inom 3 månader efter 

utskrivning. Fler patienter 

blev beroende eller i behov av 
assistans  med ADL ett år 

efter frakturen (p< 0.05). 

Studien indikerar också på att 

Medel. 



 

närstående. ADL vid 
utskrivning undersöktes 

via observation, 

intervjuer med patenten 
och dennes vårdgivare. 

IADL och ADL 3-12 

mån. efter utskrivning 
undersöktes via 

telefonintervju samt 

frågeformulär om 
patienten inte svarade i 

telefon.  

IADL-förmågan inte heller 
den var fullt återställd ett år 

efter frakturen (p < 0.05).    

Olsson et al.  

2006.  

Sverige. 

Att utvärdera omvårdnadens 

bidrag till den integrerade 

vårdkedjan vid en höftfraktur. 

Kvasi-experimentell 

prospektiv design. 

112 st. patienter ingick i 

studien, fördelande i två 

grupper. 

Intervju på 

vårdavdelning utförd av 

en sjuksköterska. 

Prefrakturärt oberoende 
mättes med en speciell 

återhämtningsskala, 

kognitiv funktion mättes 
med ett frågeformulär, 

medicinsk hälsa mättes 

med Ceder- skalan och 
risk för trycksår mättes 

med en modifierad 

Norton-skala. 

21 % av interventionsgruppen 

återställdes till nivå A 

(oberoende) vid utskrivning 

medans endast 5 % i 
jämförelsegruppen uppnådde 

denna nivå. Ingen i 

interventionsgruppen blev 
kvar på nivå F medans 16 % i 

jämförelsegruppen ej steg 

över denna nivå. 

Hög. 

Rohde et al. 

2010. 

Norge. 

Syftet var att utforska om 

patienterna återfick den 

livskvalitet de hade innan en 
höftfraktur efter operationen. 

Samt undersöka vad det är 

som orsakar ändringar i 
livskvaliteten. Uppföljning två 

år efter operation.    

En fallkontrollstudie med 

en prospektiv 

uppföljning. 

456 patienter med 

höftfraktur som var 

inskrivna. Några ville 
inte vara med och en hel 

del sållades bort efter 

tidens gång. Efter två år 
hade några även dött. 

Vid uppföljning: n=61. 

Dessa delades upp i 2 
grupper. 

Man samlade in data 

genom ett frågeformulär 

där de fick svara på 
frågor angående 

livskvalitet. Denna 

enkät användes som en 
bas vid uppföljningen 1 

och 2 år efter 

operationen. Man gjorde 
även en kroppslig 

mätning efter 

operationen och vid 
uppföljningen. De fick 

fylla i ett nytt 

frågeformulär angående 

livskvalitet vid 

uppföljningen. 

Efter 2 år visade det sig att 

patienterna var less på att 

motionera, hade lägre BMI, 
vägde mindre och levde 

ensamma. Livskvaliteten 

sjönk signifikant hos alla som 
man följde upp jämfört med 

kontrollgruppen. Sämre 

psykisk hälsa och 
begränsningar i det 

vardagliga livet var 

bidragande till minskad 
kvalitet.   

Hög. 

Shyu et al.  
2008.  

Taiwan. 

Syftet var att beskriva hur 
smärta kan inverka på HRQoL 

hos äldre personer som 

genomgått en höftoperation, 
ett år efter utskrivning från 

sjukhus. 

Prospektiv, deskriptiv, 
longitudinell design. 

130 st. patienter 
uppfyllde studiens 

kriterier med ett bortfall 

på 43 (n=87). 

Intervjuer ansikte mot 
ansikte med samtidig 

ADL-mätning. Smärta 

mättes med VAS-skalan 
och HRQoL mättes med 

SF-36. Mätningar 

gjordes på sjukhus samt 

Smärtan minskade för varje 
mätning. Svår smärta hade 

kraftig inverkan på HRQoL 

och påverkade även ADL. 
Största skillnaden i HRQoL 

sågs månad 1-3. Efter 12 

månader visade det sig att det 

Hög. 



 

1,3,6 och 12 månader 
efter utskrivning. 

var en signifikant större 
förbättring psykiskt hos män 

än hos kvinnor. Låg ålder och 

hög prefrakturär nivå på ADL 
gav högre HRQoL efter 12 

månader.   

Shyu et al.  
2003.  

Taiwan.  

Beskriva den postoperativa 
trenden av HRQoL (Health-

Related Quality of Life) hos 

ett urval äldre patienter från ett 
sjukhus i Taiwan med 

höftfraktur från utskrivning 

från sjukhus till 12 månader 

efter. 

Prospektiv kohort- studie. 130 st. patienter blev 
inbjudna och 110 st. 

godkände att vara med. 

Av dem fullgjorde 67 st. 
studien. 

Intervju öga mot öga vid 
1,3,6 och 12 månader 

efter utskrivning från 

sjukhus. Mätning av 
livskvalitet med hjälp av 

SF-36. 

Resultaten från personerna 
med höftfraktur jämfördes 

med den övriga befolkningen. 

Man såg att livskvaliteten var 
som lägst direkt efter 

operationen, de fysiska, 

psykiska och sociala 

funktionerna blev bättre med 

tiden. Efter 6 månader såg 

man inget nytt. Livskvaliteten 
återfanns på en likande nivå 

12 månader efter operation 

hos de som överlevt de 12 
månaderna. 

Medel.  

Shyu et al.  

2009.  
Taiwan 

Undersöka hur risken av att 

drabbas av depressiva 
symptom förändras under det 

första postoperativa året efter 

en höftfraktur hos äldre. 

Prospektiv, longitudinell 

design. 

158 st. patienter ingick 

men bara 118 st. 
fullgjorde studien. 

Intervju öga mot öga 

före utskrivning från 
sjukhus och 1,3,6 och 

12 månader efter 

utskrivning. 

Den procentuella risken av att 

drabbas av depressiva 
symptom minskade 

signifikant (p<0.05) från 

innan utskrivning från 
sjukhus till 6 månader senare 

och var sedan stabilt till 12 

månader efter utskrivning. De 
faktorer som ökade risken för 

att drabbas av depression 

inom det första postoperativa 
året var: att vara av kvinnligt 

kön, ha en dålig prefrakturär 

funktionalitet och ha en dålig 
social support.   

Hög.  

Shyu et al. 

2010. 

Taiwan. 

Syftet var att beskriva de 

långsiktiga effekterna av ett 

interventionsprogram på 
HRQOL ett år efter 

utskrivning hos äldre patienter 

med höftfraktur. 

RCT-studie. Patienter över 60 års 

ålder med ensidig 

höftfraktur.  
n=162.  

80 i 

interventionsgruppen, 

82 i kontrollgruppen. 

Interventionen gick ut 

på att få hjälp med 

rehabilitering och 
konsultationer gjordes 

för att få en bred bild. 

För att mäta livskvalitet 

användes frågeformulär 

SF-36. Man kollade 
även fysiska förmågan 

genom mätning av 

muskelstyrka. 
Mätningar gjordes på 

sjukhuset samt 1, 3, 6 

och 12 månader efter 

Interventionsgruppen hade 

signifikant mindre smärta, 

bättre rörlighet, bättre fysisk 
funktion och bättre 

livskvalitet än 

kontrollgruppen vid varje 

mättillfälle. Den fysiska 

hälsan förbättrades mer än 
den emotionella/mentala och 

sociala. 

Hög. 



 

utskrivning.  

Sirkka & Bränholm. 
2003.  

Sverige. 

Att undersöka om fysisk 
aktivitet hos äldre ändrades 

postoperativt en höftfraktur 
och om livssituationen 

förändrades efter detta. 

Prospektiv design. Patienterna skulle vara 
över 65 års ålder och 

inte lida av någon form 
av demens. 23 kvinnor 

och 6 män uppfyllde 

kriterierna. n=29.  

En första intervju 
gjordes på sjukhuset och 

sedan gjordes en 
uppföljning 3-4 

månader senare. Vid 

uppföljningen fick 
patienterna även svara 

på ett frågeformulär om 

ADL. 

Det fanns en signifikant 
skillnad i hur bra man klarade 

sig själv före och efter 
frakturen. Städning, hobbys 

och påklädning var de delar 

som var svårast att klara själv 
efter frakturen.46 procent 

tyckte dock ändå att de var 

nöjda med livet som helhet.  

Hög. 

Stenvall et al. 
2007. 

Sverige. 

Syftet var att undersöka hur 
rehabilitering efter höftfraktur 

kan påverka ADL och 

rörelsefrihet.  

RCT-studie. Patienter över 70 år med 
höftfraktur 

inkluderades. 258 st. 

patienter passade in på 
kriterierna. 11 st. ville 

inte vara med. 48 st. 

tillfrågades aldrig.  
n=199. 

Man delade de 199 st. 
patienter i två olika 

grupper. 102 st. 

respektive 97 st. 
patienter i grupperna. 

Data samlades in genom 

att mäta gång och ADL. 
Man gjorde även MMT 

för att kolla den 

kognitiva förmågan. En 
grupp fick hjälp av ett 

utarbetat rehabiliterings 

program, den andra 
gruppen fick traditionell 

rehabilitering. 

Likartade delar i de båda 
grupperna återgick till sin 

tidigare livssituation. Lika 

stor del i grupperna hade dött 
12 månader efter operationen. 

Det var ingen skillnad i gång 

eller självständighet mellan 
grupperna. Sett till kognitiv 

förmåga såg man en 

förbättring i gång hos de i 
interventionsgruppen. 

Interventionsgruppen 

stannade i snitt 10 dagar 
kortare på sjukhuset.  

Hög. 

Ström et al.  
2009. 

Sverige. 

Syftet var att undersöka 
orsaker till kostnader och 

ändringar i livskvalitet hos 

patienter med höft, vertebral 
och vristfrakturer 13-18 

månader postfraktur samt 

jämföra kostander per månad 
hos de som överlevde 0-4 

månader och de som levt 18 

månader. 

Prospektiv 
obsevationsstudie. 

684 st. patienter som 
överlevt 18 månader 

efter frakturen 

inkluderades. 

För att livskvalitet 
användes frågeformulär 

EQ-5D. För att mäta 

kostnader granskade 
man fakturor. 

Jämförelse mellan 

patienter gjordes genom 
journalgranskning.  

De flesta patienterna var 
kvinnor. Kostnader var inte 

signifikanta när man jämförde 

de som varit inneliggande på 
sjukhus och de som ej varit 

det. Efter 18 månader såg 

man ingen skillnad på 
livskvalitet hos de som varit 

längre på sjukhuset mot dem 

som inte varit det. 
Livskvaliteten ökade inte de 

första fyra månaderna. De 

som överlevde dessa ökade 
därefter betydligt mer. 

Hög.  

Van Balen et al. 

2003. 
Nederländerna. 

Syftet är att undersöka hur 

livskvaliteten påverkas efter 
en höftfraktur. Med  hjälp av 

(RAP), (BI), (NHP) och 

(COOP-WONCA). 

Prospektiv studie. 208 st. patienter ingick i 

studien. n=208.  

En utredare intervjuade 

och utvärderade alla 
patienter efter ett 

standard protokoll1 

vecka, 1 och 4 månader 
efter inskrivning till 

sjukhus. Vid svåra 

kognitiva eller fysiska 
nedsättningar användes 

Efter fyra månader hade bara 

18 % av de som överlevt 
kommit upp i samma 

funktionella nivå som innan. 

Hur tidigt man kom ut från 
sjukhuset hade stor betydelse 

för hur bra man återhämtade 

sig. Det dagliga arbetet i 
hemmet påverkades kraftigt 

Hög. 



 

 

ett ombud för att nå en 
fullständig uppföljning. 

då funktionaliteten inte var på 
topp, lika så den emotionella 

statusen påverkades negativt.  

Zidén et al. 
2008. 

Sverige. 

Att utröna och beskriva 
konsekvenser av en akut 

höftfraktur i hemmet hos äldre 

patienter kort efter utskrivning 
från sjukhus. 

Prospektiv design. 102 personer som hade 
genomgått en 

höftoperation. 84 av 

dessa sållades bort. 18 
st. matchades ihop till 

en studiegrupp. n=18. 

Semi-strukturerad 
intervju gjordes 

postoperativt och sedan 

ytterligare en gång 3-4 
veckor senare. 

Intervjuerna 

transkriberades och 
texten granskades 

fenomenografiskt.  

Efter operationen upplevde en 
stor del att de inte kunde 

använda sig av sin kropp som 

förut, de kände sig 
begränsade. Rädslan för att 

ramla igen var stor hos 

flertalet. Flera upplevde sig 
vara beroende av andra 

personer.  

Hög. 


