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ABSTRACT 
Background: Hip fractures are becoming a major healthcare problem due to the rapidly 

growing aging population. It is therefore important to investigate how hip fractures 

affect the health-related quality of life in the elderly. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how a hip fracture in elderly 

people, over the age of 60, affects their perceived health-related quality of life. 

Method: The study is a literature review and consists of 12 original scientific articles 

with a quantitative approach. 

Result: Hip fractures have a negative effect on the individual’s health related quality of 

life. In particular the individual’s mobility and independence was affected. Age was the 

most contributing factor and majority of recovery occurred during the first half year. 

After a year there was little to no further recovery. 

Conclusion: A hip fracture has a direct negative impact on the individual's functional 

mobility and psychosocial circumstances, which adversely affects the individual's 

health-related quality of life. In order to meet future care needs, investments in more 

resources would be needed, in order to actively work on developing rehabilitation 

programs for individuals who have suffered a hip fracture, in order to reduce permanent 

discomfort and early prevention of further complications. As well as having the 

healthcare system actively inform patients about hip fractures so that patients have 

realistic expectations about their recovery. For continued research, more measuring 

instruments other than the EQ-5D should be included to create a better overall view of 

the individual's health situation. 
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Höftfrakturer håller på att bli ett stort hälso- och vårdproblem på grund av 

den snabbt växande åldrande befolkningen. Det är därför viktigt att undersöka hur 

höftfrakturer påverkar de äldres hälsorelaterade livskvalitet. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur höftfraktur hos äldre personer, 

över 60 år, påverkar deras uppfattade hälsorelaterade livskvalitet. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt och består av 12 vetenskapliga originalartiklar 

med kvantitativ ansats. 

Resultat: Höftfrakturer har en negativ påverkan av individens hälsorelaterade 

livskvalitet. Framförallt försämras individens rörlighet och självständighet. Ålder utgör 

den främsta bidragande faktorn och störst återhämtning sker under det första halvåret. 

Efter ett år är den fortsatta återhämtningen måttlig eller obefintlig.  

Slutsats: Höftfraktur har en direkt negativ påverkan hos den enskilda individens 

funktionella rörlighet och psykosociala omständigheter vilket negativt påverkar 

individens hälsorelaterade livskvalitet. För att möta kommande vårdbehov skulle 

investeringar i mer resurser behövas, för att aktivt arbeta med att utveckla 

rehabiliteringsprogram för individer som råkat ut för höftfraktur, för att minska 

bestående besvär och tidigt avvärja vidare komplikationer. Samt att sjukvården aktivt 

informerar om höftfrakturer, så att patienter har realistiska förväntningar på sin 

återhämtning. För fortsatt forskning bör fler mätinstrument än EQ-5D inkluderas för att 

skapa en bättre helhetssyn av individens hälsosituation. 
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1 INLEDNING 
Höftfrakturer har blivit ett utmanande hälsoproblem globalt sett och utgör en stor 

belastning på dagens sjukvårdssystem (Åhman et al., 2018). Förekomsten av 

höftfrakturer har ökat avsevärt speciellt på grund av den växande och kontinuerligt 

åldrande befolkningen (Peeters et al. 2016). På grund av de fysiska, emotionella och 

sociala problem som ofta följer en höftfraktur så uppstår nya utmaningar och 

vårdbehov. Anledningen till att just detta ämne valdes för uppsatsen var att skapa en 

djupare förståelse kring hur individer som drabbats av höftfraktur upplever sin 

hälsorelaterade livskvalitet, så att vi som blivande sjuksköterskor har en djupare 

förståelse för deras situation och bättre kan utöva patientcentrerad vård. För att kunna 

skapa förståelse för hur höftfrakturer påverkar patienten, så måste kunskap kring hur 

patienterna faktiskt skattar sin hälsosituation och hälsorelaterade livskvalitet undersökas 

(Elliott et al., 2016). 

 

2 BAKGRUND 
Varje år kommer globalt cirka 28-35 procent av befolkningen i åldern 65 år eller äldre 

att ramla och som ett resultat bli inlagda på sjukhus. Detta antal patienter kommer 

dessutom att stiga allteftersom befolkningen åldras (Kalache, Fu & Yoshida, 2007). 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det för närvarande finns cirka 125 

miljoner människor som är 80 år eller äldre. År 2050 kommer denna åldersgrupp ha 

vuxit till 434 miljoner människor över hela världen ("Åldrande och hälsa", 2019). Med 

en äldre befolkning ökar risken för fall och därmed risken att erhålla en höftfraktur 

(Panula et al., 2011). I Sverige kommer till exempel 18 000 män och kvinnor att få en 

höftfraktur årligen.  

 

Höftfraktur är en av de vanligaste typerna av fraktur i landets äldre befolkning 

(Rikshöft, 2019). Höftfrakturer är den mest resurskrävande av alla benskörhetsfrakturer 

och utgör den grupp av alla typer av kirurgiska sjukdomar som konsumerar mest vård 

genom hela vårdkedjan (Rikshöft, 2019), något som resulterar i ökad belastning av 

landets vårdenheter. God omvårdnad och förkortad tid från ankomst till operation är 

betydelsefulla faktorer för att motverka komplikationer, stödja rehabilitering, minska 

lidande och kostnader för samhället med minskade vårdtider (Bumblebee, 2007).  

 

Hälsorelaterad livskvalitet är en subjektiv skattning av hur väl en person fungerar i sin 

vardag och hanterar vardagliga uppgifter. Hälsorelaterad livskvalitet ska inte förväxlas 

med det mer allmänt kända begreppet livskvalitet, vilket innefattar samtliga faktorer 

som påverkar en persons liv som t.ex. hälsa, utbildning eller ekonomisk status. 

Hälsorelaterad livskvalitet däremot innefattar endast de faktorer som ingår i en persons 

medicinska hälsa i förhållande till sjukdom, skada eller behandling (Karimi & Brazier, 

2016). Hälsorelaterad livskvalitet speglar flera dimensioner av en individs fysiologiska, 

psykologiska och emotionella välmående (Peeters et al., 2016). För att som 

sjuksköterska kunna minska lidande och bidra till god omvårdnad och återhämtning så 

är det viktigt att skapa förståelse kring förändrad hälsorelaterad livskvalitet till följd av 

höftfraktur så att dessa aspekter kan hanteras och förebyggas.  
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2.1 Höftfraktur 

 
2.1.1 Riskgrupp 

Höftfrakturer är vanligast hos äldre, med nedsatt fysisk förmåga, syn och hörsel. 

Eftersom kvinnor genomsnittligt lever fyra år längre än män, så är de även demografiskt 

överrepresenterade i rapporterade fall av höftfrakturer. Ytterligare bidragande faktor är 

att kvinnor ofta har skörare skelett än män på grund av en stor förlust av östrogen under 

klimakteriet vilket är ett hormon som hjälper till att bibehålla benets elasticitet (Alswat, 

2017). 

 
2.1.2 Mest förekommande typer av höftfraktur 

De två mest förekommande frakturerna hos äldre är cervikal fraktur respektive trokantär 

fraktur. Cervikal fraktur är då lårbenshalsen bryts, det orsakas ofta av fallolyckor 

(Karlsson, 2010). En trokantär höftfraktur är då lårbenets benutskott vid muskelfästet 

bryts, detta orsakas oftast av osteoporos eller benskörhet som det också heter (Martinez, 

Dahlberg & Toverud, 2018). 

 
2.1.3 Behandling 

Prognosen för höftfraktur påverkar valet av kirurgi, behandling och rehabilitering. 

Flertalet av höftfrakturer behandlas med operation. Antingen genom intern fixering där 

benet skruvas eller fogas samman med metallpinnar (Martinez, Dahlberg & Toverud, 

2018). Det går också att operera in en protes, där ledkulan av metall och ledskålen av 

plast förankras i benet med eller utan cement. Vanligen benämnt som cementerad eller 

ocementerad ("Höftprotes - Sahlgrenska Universitetssjukhuset", 2018). Patienter som 

drabbas av femurfraktur till följd av lågenergitrauma behandlas oftast med operativ 

stabilisering inom 24 timmar, men operation minskar inte riskerna för långvarigt 

postoperativt sängläge (Hommel & Bååth, 2013) och de flesta patienterna återfår inte 

sin tidigare nivå av fysiska förmåga och hälsorelaterade livskvalitet (Elliott et al., 2016). 

 
2.1.4 Postoperativa svårigheter 

90 procent av de som drabbas av höftfraktur har en försämrad gångförmåga efter 

operation, vilket i sin tur leder till ett försämrat allmäntillstånd hos patienten (Hartholt 

et al, 2011). Andra svårigheter som uppstår efter höftfraktur är lokala komplikationer 

som infektioner och blodproppar (Martinez, Dahlberg & Toverud, 2018). 

 
2.1.5 Vårdbehov 

Många som drabbas av höftfraktur kan inte återvända till sin egen bostad och de förlorar 

därmed en del av sitt sociala liv (Socialstyrelsen, 2014). Problem med att utföra 

egenvård och svårigheter med att utföra de vardagliga aktiviteterna ökar (Hartholt et al, 

2011). Det resulterar i ökat vårdbehov som t.ex. stöd vid toalettbesök, omläggning och 

rengöring av sår samt förberedande av mat. Kristensen och Kehlet (2017) beskriver 

några kriterier vad gäller rörlighet och förmågan till självständighet som ska vara 

uppfyllda när patienten ska skrivas ut från sjukhuset. Att kunna ta sig i och upp ur 

sängen, att kunna sitta i och resa sig upp ur en stol med armstöd, att kunna gå inomhus 

med hjälpmedel och att kunna ta sig till och från toaletten är de kriterier som ska vara 

uppfyllda. De menar vidare att även om kriterierna är uppfyllda vid utskrivning, men 

någon egentlig självständighet inte är uppnådd, är patienten inte rehabiliterad och kan 

därför inte heller leva det liv patienten hade innan höftfrakturen (Kristensen & Kehelt, 

2017).  
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2.2 Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet" eller "Health-related quality of life" (HRQoL) på engelska 

är en subjektiv skattning av hur väl en person fungerar i sin vardag, innefattande en 

persons förmåga att utföra vardagliga uppgifter. Detta bedöms utifrån en persons egen 

uppfattning om deras välbefinnande, såväl som deras individuella fysiska, mentala och 

sociala hälsa. Medan "livskvalitet" eller "quality of life" (QoL) på engelska hänvisar till 

ett "allomfattande koncept som innefattar alla faktorer som påverkar en persons liv" 

refererar HRQoL bara till de faktorer som ingår i en persons medicinska hälsa i 

förhållande till förekomsten av en sjukdom, skada eller behandling och inkluderar inte 

QoL-faktorer som ekonomisk status, omständigheter påverkade av politiska beslut eller 

utbildning (Karimi & Brazier, 2016). 

 
2.2.1 Mätning av hälsorelaterad livskvalitet 

Vanliga verktyg som används för att mäta HRQoL inkluderar "Short Form 36" (SF-36) 

som är en kort, 36 frågors enkätundersökning om hälsoläget som besvaras av patienten 

(Olsson, Karlsson & Waern, 2010). Ytterligare en enkät är den standardiserade 

hälsoenkäten "EuroQol-5 dimensions" (EQ-5D), se bilaga 4, vilket ofta kombineras med 

"Visual Analog Scale" (EQ-VAS). EQ-VAS är den andra delen av EQ-5D testet, där en 

snabb utvärdering av livskvalitet sker istället för en utförlig beskrivning av flera 

dimensioner av livskvalitet, se bilaga 4. EQ-5D är internationellt det mest vanligt 

förekommande instrumentet vid mätning av hälsorelaterad livskvalitet då det inkluderar 

samtliga aspekter av livskvalitet så som fysiska, psykiska, sociala, men även individens 

generella välbefinnande. EQ-5D har 5 dimensioner (rörlighet/mobilitet, hygien, daglig 

aktivitet, smärta/besvär och rädsla/nedstämdhet) med tre svarsalternativ (inga problem, 

några problem, extrema problem) som redovisas kvantitativt (Fermont, Blazeby, Rogers 

& Wordsworth, 2017). Anledningen till att EQ-5D valdes som mätinstrument är att det 

genom sina fem dimensioner ger en god representativ överblick kring hur en större 

population upplever sitt fysiologiska, emotionella och sociala tillstånd. 

 
2.2.2 Hälsorelaterad livskvalitet som verktyg i vården 

HRQoL är viktigt eftersom det bidrar till att bestämma patientens belastning av en 

sjukdom, skada eller funktionshinder samtidigt som det ger värdefull information om 

riskfaktorer. Tolkning av dessa data kan bidra till att förbättra den framtida 

hälsopolitiken samt bidra till att förbättra och övervaka behandling och rehabilitering 

(Cdc.gov, 2019). Som sjuksköterska förväntas vi ge våra patienter bästa möjliga vård. 

HRQoL-mätningen är därför ett verktyg som hjälper sjuksköterskor att få tillgång till 

information, så att de bättre kan planera behandling för den enskilde individen och 

säkerställa patientcentrerad vård. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur blivande 

sjuksköterskor kan tänka, förstå och handla i ett vårdande yrke (Arman, Dahlberg & 

Ekebergh, 2015). Följande vårdvetenskapliga begrepp och teorier utgör referensram och 

analytisk utgångspunkt i studien. För att kunna skapa en förståelse kring hur patientens 

självskattade hälsorelaterade livskvalitet efter höftfraktur påverkas samt vilka 

vårdbehov det medför. 

 

3.1 Hälsa 

Uppfattningen av vilken hälsa patienten har och vad det betyder skiljer sig åt för varje 

individ (Dahlberg & Segesten, 2010). Den nuvarande definitionen av hälsa enligt WHO 

(Världshälsoorganisationen) formulerades 1948 och är följande: "Hälsa är ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning” (Svalastog, Donev, Jahren Kristoffersen, & 

Gajović, 2017). Det är en viktig definition eftersom det påminner dem som arbetar inom 

hälso- och sjukvård att överväga mentala och sociala faktorer likväl som fysiska 

faktorer. Sjuksköterskans roll inom vården är att på ett osjälviskt sätt ge omvårdnad och 

hjälp (Wiklund, L. & Bergbom, I., 2012). För att utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv kunna analysera hur hälsorelaterad livskvalitet påverkas hos en patient efter 

höftfraktur och för att kunna skapa en förståelse kring hur det påverkar vårdbehoven 

och rollen som sjuksköterska. Så måste förståelsen av fenomenet hälsa utgå ifrån en 

allmänt accepterad definition och teorier kring vad som stödjer upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande. Eftersom befolkningens demografi överallt har förändrats, så har 

definitionen av hälsa utvecklats för att möta denna förändring. Funktionell hälsa och 

välbefinnande som betyder hur en person fungerar som helhet och deras förmåga att 

utföra de vanliga dagliga uppgifterna, är nu mycket viktigare tack vare den ökade äldre 

befolkningen (Huber et al., 2011).  

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att vi inte kan särskilja den biologiska hälsan från 

den existentiella upplevelsen utan att de två aspekterna av hälsa måste förstås som 

sammanflätade. Fortsatt skriver de att om vi ska förstå fenomenet hälsa måste vi se 

hälsa som ett perspektiv av välbefinnande och vad individen är “i stånd till”. Innebörden 

ger individen livskraft och livslust att genomföra små och stora livsprojekt och 

balansera existensens, sårbarhet och frihet. Vidare präglas vår existens och hälsa av 

rörelsen i livet. För att uppnå det måste vi ha förmågan att röra oss men också förmågan 

till stillhet, vilket ger en balanserad livsrytm. Drabbas livsrytmen av sjukdom som gör 

att vi inte kan röra oss och blir sängliggande, då stannar den existentiella rörelsen och 

det känns som att livet tagit en annan väg än vad man önskat. Det går inte längre göra 

och utföra sina livsprojekt som var möjliga att utföra innan ohälsan (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Även mening och sammanhang är avgörande för hälsa, där individen 

ska känna delaktighet och meningsfullhet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Dahlberg och Segerstens teorier kring hälsa utgör referenspunkten till analysen av 

höftfrakturens påverkan av hälsorelaterad livskvalitet hos patienter. Genom att utgå 

ifrån individens förmåga att åstadkomma små och stora livsprojekt samt känna mening 

och sammanhang så kan en slutsats kring deras välbefinnande formuleras och utgöra 

grund för bedömning av hälsorelaterad livskvalitet. För att en patient ska kunna hitta en 

balans efter en fraktur, så måste livet bestå av lika delar arbete, vila och sömn. Dahlberg   
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och Segesten (2010) skriver att när en av dessa prioriteras, så är rytmen och 

livsbalansen bruten och hälsan kommer sannolikt att försämras. 

 

Som sjuksköterska förväntas man främja hälsa och välbefinnande samtidigt som man 

syftar till att lindra patienternas lidande så att individens uppfattning och existens hålls i 

balans, det innebär att patientens fysiologiska såväl som psykologiska och sociala behov 

måste tas i beaktande. 

 

3.2 Personcentrerad vård 

För att utifrån analysen av patienternas självskattade hälsorelaterade livskvalitet, inom 

ramarna för tidigare nämnd definition av hälsa och mätinstrumentets dimensioner. Ska 

kunna studera och analysera vård- och rehabiliteringsbehov som främjar välbefinnande 

och lindrar lidande, så valdes teorin kring patientcentrerad vård som referens för att i 

studien bäst kunna illustrera och bedöma den enskilde individens vårdbehov. 

Personcentrerad vård är en av de mest internationellt erkända och använda 

hälsoteorierna. Denna teori beskrevs ursprungligen av Edith Balint 1969 som att "förstå 

patienten som en unik människa" (Santana, Manalili, Jolley, Zelinsky, Quan & Lu, 

2017). Sedan sextiotalet har personcentrerad vård utvecklats för att betona att patienten 

är en person med vilja, förmågor, ansvar och behov med förmåga att tolka sin situation 

(Ekman, 2014). Patientens fysiska, sociala, mentala, andliga och existentiella behov är 

alla lika viktiga (Dahlberg & Ekman, 2017). Därför är syftet med personcentrerad vård 

att hela personen blir synlig för både sig själv, sin vårdgivare och att patientens unika 

perspektiv ges samma giltighet som sjuksköterskans perspektiv (Santana et al., 2017).  

 

Behandling och vård bör uppnås med förståelse, värdighet, medkänsla och respekt för 

individens rättigheter. Detta etiska förhållningssätt innebär att sjuksköterskan inte bara 

ser patienten som en sjuk patient som behöver behandling, men också som en människa 

med livskraft och värdighet (Dahlberg & Ekman, 2017). Personcentrerad vård kräver 

såväl yrkeskompetens som medveten etisk kompetens som grund för framgångsrik 

omvårdnad, behandling, rehabilitering och vård (Ekman, 2014). 

 

4 PROBLEMFORMULERING 
Tack vare medicinska och teknologiska framsteg så lever människor över hela världen 

längre. Vi ser en markant ökning i andelen äldre människor i befolkningen. Med ålder 

kommer även diverse hälsoproblem, kognitiva sjukdomar, försämrad syn och balans 

samt benskörhet för att nämna några. Dessa är alla bidragande faktorer till höftfrakturer 

som utgör ett av de främsta hälsoproblemen inom vår åldrande befolkning och som ofta 

leder till sänkt hälsorelaterad livskvalitet och en försämrad livssituation. Höftfrakturer 

kräver oftast operationellt ingrepp och har ofta allvarliga konsekvenser och hög 

dödlighet. Ofta återhämtar sig inte patienten till tidigare funktionell nivå utan upplever 

en sänkt hälsorelaterad livskvalitet vilket bidrar till försämrad rehabilitering och nya 

vårdbehov. För att kunna skapa förståelse kring hur höftfrakturer påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet och vad de nya vårdbehoven innebär för sjukvården så är det 

viktigt att studera olika dimensioner inom ämnesområdet som kan leda till bättre 

rehabilitering och en förbättrad hälsa och välbefinnande. 

 

5 SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka hur höftfraktur hos äldre personer, över 60 år, 

påverkar deras uppfattade hälsorelaterade livskvalitet.  
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6 METOD 
 

6.1 Design 

En kvantitativ litteraturstudie valdes för att söka evidens och ge en överblick över ett 

ämnesområde utifrån existerande forskning (Friberg, 2017). En litteraturöversikt går 

således ut på att logiskt sammanställa och presentera aktuell forskning inom relevanta 

problemområden (Polit & Beck, 2016). Genom att söka, sammanställa och granska 

litteratur inom aktuella områden skapas förståelse för hur patientens hälsorelaterade 

livskvalitet påverkas av höftfraktur. Studien har således en induktiv ansats där resultatet 

utgår ifrån erfarenheter och observationer från tidigare forskningsstudier för att komma 

fram till en slutsats (Fejes & Thornberg, 2015). Vidare grundas litteraturstudiens 

resultat endast på artiklar med en kvantitativ metodisk ansats vilket ger högre intern 

validitet och värde (Friberg, 2017). 

 

6.2 Datainsamling 

Databaser och sökmotorer som främst behandlar hälso- och vårdvetenskaplig forskning 

har utgjort fokus vid datainsamlingen för denna litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) 

bör en litteraturöversikt med avsikt att undersöka ett problemområde utgå ifrån 

relevanta och aktuella forskningsartiklar, vetenskapliga tidskrifter, rapporter och 

doktorsavhandlingar. Data har insamlats från CINAHL och PubMed som enligt Polit 

och Beck (2016) är de mest relevanta databaserna för manuella fritextsökningar av 

forskningsartiklar (Polit & Beck, 2016). För att identifiera relevant kvantitativ data och 

forskningsartiklar, så valde författarna ämnesord utifrån studiens problemformulering 

och syfte. En samlad lista över sökord och antalet träffar presenteras i bilaga 1. För att 

minska antalet träffar i databaserna så valde författarna att kombinera sökorden. 

 

6.3 Urval och urvalsförfarande 

 
6.3.1 Urval 

För att systematiskt göra litteraturstudien och identifiera relevant material till studien, så 

baserades urvalet på vissa kriterier såsom relevant ämnesområde, sökord, relevanta 

databaser, tidsperiod och språk (Forsberg & Wengström, 2016). Urvalet gjordes genom 

manuella sökningar med sökord och termer relevanta för studiens syfte. Data 

insamlades från forskningsartiklar som var peer-reviewed och från databaser relevanta 

inom forskningsområden som CINAHL och PubMed (Polit & Beck, 2016). 

 

Inledande sökning på PubMed och Cinahl, gav 1431 respektive 54 träffar över fritt 

tillgängliga artiklar. Sökorden, se bilaga 1, kombinerades för att begränsa antalet träffar 

i databasen. Gav sökningen under 100 träffar så läste författarna artiklarnas titel och 

abstrakt, ansågs innehållet sammanfalla med inklusionskriterierna, se avsnitt 6.3.2 

Inklusionskriterier, så läste författarna hela artikeln. De artiklar som bedömdes vara 

relevanta för studiens syfte och problemformulering rangordnades enligt en modifierad 

checklista för kvantitativa artiklar med kvasi-experimentella studier (Forsberg & 

Wengström, 2016). Kvar var 24 artiklar, varje artikel värderades till att ha låg, medel 

eller hög kvalitet. Artiklar med låg kvalitet togs bort, efter uteslutningen fanns 12 

artiklar kvar, se sammanfattning referenser i bilaga 2.  

 

Alla valda artiklar publicerades från och med 2011 och är originalforskning, peer-

reviewed, skrivet på engelska och baserat på ett kvantitativt tillvägagångssätt. Alla 12   
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artiklar är observationsstudier som inkluderade 10 kohortstudier, en tvärsnittsstudie 

(Milte, Crotty, Miller, Whitehead & Ratcliffe, 2018) och en fallkontrollstudie 

(Hajbaghery & Abbasinia, 2013). Totalt antal deltagare över de 12 artiklarna kom till 22 

936 med antalet deltagare från 60 (Beaupre, Jones, Johnston, Wilson, & Majumdar, 

2012) till 10 325 (Gjertsen, Baste, Fevang, Furnes & Engesæter, 2016). I alla utom två 

artiklar varierade deltagarnas genomsnittliga åldersspann från 68,6 (Lindgren, 

Wretenberg, Kärrholm, Garellick, & Rolfson, 2014) till 86,9 (Beaupre et al., 2012). I de 

återstående två artiklarna specificerades inte medelåldern utan åldern mellan deltagarna 

varierade från 18 till 80 plus (Souza, Pereira & Monteiro, 2018) och från 64 till 80 plus 

(Bagarić et al., 2013).  

 

Uppföljningstid efter en höftfraktur varierade från 3 veckor (Milte et al., 2018) till 6 år 

(Lindgren et al., 2014). 2 av 12 artiklar inriktade sig på patienter efter höftbytes 

operation (Lindgren et al., 2014, Bagarić et al., 2013), 4 av 12 artiklar inriktade sig på 

patienter med lårbensbrott (Gjertsen et al., 2016, Souza, Pereira & Monteiro, 2018, 

Buecking et al., 2013, Støen, Lofthus, Nordsletten, Madsen & Frihagen, 2013) och 6 av 

12 studier gjorde ingen skillnad mellan olika typer av höftfrakturer eller inkluderade alla 

typer (Milte et al., 2018, Jansson & Granath, 2011, Hajbaghery & Abbasinia, 2013, 

Beaupre et al., 2012, Griffin et al., 2015, Hansson et al., 2015). Alla artiklar använde 

EQ-5D-frågeformuläret som mätningsinstrument, av antingen livskvalitet eller 

hälsorelaterad livskvalitet, men 6 av 12 artiklar kompletterades med andra former av 

datainsamling (Lindgren et al., 2014, Milte et al., 2018, Buecking et al., 2013, Griffin et 

al., 2015, Bagarić et al., 2013, Støen, Lofthus, Nordsletten, Madsen & Frihagen, 2013). 

 
6.3.2 Inklusionskriterier 

De forskningsartiklar som inkluderades i studien enligt ovan skulle i någon form 

behandla hälsorelaterad livskvalitet till följd av höftfraktur skattat genom användning av 

frågeformulär eller enkäter. Data i inkluderade artiklar ska ha insamlats genom det 

standardiserade frågeformuläret EQ-5D, se bilaga 4, och ha en kvantitativ ansats. 

Forskningsartiklar från olika länder ska vara inkluderade för att globalt reflektera 

forskning kring hälsorelaterad livskvalitet efter höftfraktur och ge en hög extern 

validitet. Artiklarna ska även vara skrivna på engelska, publicerade mellan 2011-2019, 

vara peer-reviewed och finnas tillgängliga i fulltext. Författarna till denna uppsats avser 

att i första hand använda artiklar med fokus på patienter över 60 år. 

 
6.3.3 Exklusionskriterier 

Artiklar med kvalitativ ansats eller intervjustudier exkluderades. Artiklar där år för 

publicering var äldre än åtta år eller språket annat än engelska exkluderades också. 
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6.4 Analys 

Den analytiska fasen börjar enligt Kristensson (2014) när data är insamlad och 

förberedd för bearbetning. Insamlade artiklar lästes flera gånger så att innehåll och 

sammanhang kunde ses och förstås utifrån ett helhetsperspektiv. Likheter och skillnader 

i artiklarnas syfte, teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt samt 

resultat antecknades. 

 

Utifrån definitionen hälsa identifierades två huvudområden, funktionell rörlighet och 

psykosociala aspekter, vilka väl representeras av det standardiserade mätinstrumentet 

för hälsorelaterad livskvalitet EQ-5Ds dimensioner rörlighet, vardagliga aktiviteter, 

egenvård, smärta/besvär samt ångest/depression. För att få ett så representativt resultat 

som möjligt, så har främst likartade artiklar använts där populationerna huvudsakligen 

består av personer med medelålder över 60 år samt så jämn könsfördelning som möjligt, 

se bilaga 3, som baseras på samma standardiserade mätinstrument EQ-5D, se bilaga 4.  

 

Artiklarna grupperades utifrån presenterat resultat. Data som inte var relevant för den 

här litteraturstudiens syfte sorterades bort och översikt på de utvalda artiklarna 

sammanfattades i en artikelmatris, se bilaga 2. Studien jämförde EQ-5D enkäternas 

olika dimensioner med varandra för att få en mer övergripande bild över hur deltagarna 

presterade efter höftfraktur samt för att identifiera eventuella bidragande faktorer.  

 

Det slutgiltiga data sammanställdes utifrån mätinstrumentets hälsorelaterade 

dimensioner för livskvalitet och diskuterades kring de övergripande teman funktionell 

rörlighet som inkluderar dimensionerna rörlighet, vardagliga aktiviteter och egenvård 

samt psykosociala aspekter som inkluderar smärta/besvär och ångest/depression. 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Endast artiklar som noggrant beaktar forskningsetiska krav i enlighet med nationella 

etiska råd och Helsingforsdeklaration (2013) har använts i studien. 

Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World 

Medical Association (WMA) 1964 i Helsingfors och innehåller ett antal etiska principer 

för hur medicinsk forskning ska bedrivas. En grundläggande princip är att ”vid 

medicinsk forskning på människor måste omsorgen om dem som är föremål för 

undersökningen alltid gå före vetenskapens och samhällets intressen” (Milton, 2002). 

Samtyckeskravet säkrar att medverkande i studien var frivilligt och att deltagande kunde 

ha avslutats närsomhelst. Informationskravet säkrade att deltagarna alltid informerats 

om studiens syfte (Kliniskastudier.se, 2016). Litteraturen som använts i studien har 

objektivt granskats och sammanställts och författarna till studien tar avstånd från all 

plagiering och medveten förvrängning av artiklarnas resultat. 
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7 RESULTAT 
Utifrån definitionen hälsa identifierades två huvudområden, funktionell rörlighet och 

psykosociala aspekter, vilka väl representeras av det standardiserade mätinstrumentet 

för hälsorelaterad livskvalitet EQ-5Ds dimensioner rörlighet, vardagliga aktiviteter, 

egenvård, smärta/besvär samt ångest/depression, se bilaga 4. Hälsorelaterad livskvalitet 

undersöks utifrån rapporterad upplevelse inom varje enskild dimension. 

 

7.1 Rörlighet 

Den viktigaste bidragande dimensionen för hälsorelaterad livskvalitet efter en 

höftfraktur är rörlighet eftersom den är direkt relaterad till höftens funktion. Förlorad 

rörlighet försvårade för patienten att vara självständig. Återhämtning från en höftfraktur 

var väldigt individuell, där vissa patienter återfick viss rörlighet under 

läkningsprocessen men där flera upplevde långvariga rörlighetsbegränsningar. 

Hälsorelaterad livskvalitet var därmed påverkad då patienterna tvingades hantera sina 

förändrade omständigheter och eventuella förluster av självständighet. 

 
7.1.1 Rörlighet påverkas negativt 

Samtliga tolv studier bekräftade att höftfrakturer har en negativ påverkan av individens 

hälsorelaterade livskvalitet hos majoriteten av studiernas deltagare, se referenser i bilaga 

2. 

 

Fem av tolv studier visade på att främst fysiologisk funktionalitet och rörlighet under de 

första 6 månaderna efter höftfraktur påverkades (Gjertsen et al., 2016, Souza, Pereira & 

Monteiro, 2018, Buecking, Struewer, Waldermann, Horstmann, Schubert, & Balzer-

Geldsetzer, 2013, Beaupre, Jones, Johnston, Wilson & Majumdar, 2012, Griffin, 

Parsons, Achten, Fernandez & Costa, 2015). Resterande studier bekräftade nedsatthet i 

rörlighet men gjorde uppföljning först ett år efter behandling vilket gjorde det omöjligt 

att bekräfta om det var dimensionen för rörlighet som försämrats mest. En studie på 

patienter i ett äldreboende visade på låg återhämtning de första 3 månaderna och endast 

11,7 procent återhämtade sig till skicket innan höftfraktur (Beaupre et al., 2012). 

Liknande låga återhämtning mellan 4 månader och 12 månader efter höftfraktur visades 

i en annan studie (Gjertsen et al., 2016) där endast 11,3 procent återhämtade sig till 

skicket innan höftfraktur. Fyra av tolv studier visade dels på att grupperna med extrema 

problem minskade under de första månaderna och att gruppen utan problem innan 

fraktur sällan återhämtade sig fullt. Störst andel deltagare föll efter 1 år inom gruppen 

med vissa problem (Gjertsen et al., 2016, Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Beaupre et 

al., 2012, Griffin et al., 2015). 

 

I fyra av de tolv studierna försämrades mer än 30 procent av deltagarnas rörlighet från 

att inte ha några problem till att ha problem efter höftfraktur (Gjertsen et al., 2016, 

Beaupre et al., 2012, Buecking et al., 2013, Hajbaghery & Abbasinia, 2013). I en av de 

mer omfattande studierna över livskvalitet efter höftfraktur upplevde 42,9 procent fler 

av de 10 325 deltagarna problem under de första 4 månaderna. Patienterna visade på 

viss förbättring under det andra halvåret men endast en fjärdedel återhämtade sig till 

ursprungsskick ett år efter (Gjertsen et al., 2016). 

 

Det styrktes av en annan studie där 37 procent rapporterade att de efter fraktur inte 

längre kunde gå självständigt. Studien visade också en tydlig försämring i hälsorelaterad 

livskvalitet där EQ-5D index, se bilaga 4, sjönk med faktor 0.18 (Beaupre et al., 2012). 

Liknande resultat uppmättes i en observationsstudie över hur oberoende faktorer   
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påverkade hälsorelaterad livskvalitet hos patienter behandlade för höftfraktur, där 

antalet deltagare utan problem minskade från 43,7 procent till 5,8 procent under de 

första 3 månaderna (Buecking et al., 2013). Även i jämförelse mellan en frisk 

population och en population med höftfraktur uppmättes en 38 procentig försämring 

(Hajbaghery & Abbasinia, 2013). I samtliga fyra studier var medelåldern över 70 år där 

den lägsta genomsnittsålder låg på drygt 73 år och den högsta på 87 år. Tre av fyra 

studier hade majoritet av kvinnor, se bilaga 3. Det indikerar att ålder utgör en avgörande 

faktor för upplevd mobilitet efter höftfraktur, däremot visade jämförelsen ingen 

signifikant skillnad mellan kön och mobilitet (Gjertsen et al., 2016, Beaupre et al., 2012, 

Buecking et al., 2013, Hajbaghery & Abbasinia, 2013). I resterande åtta studier, bestod 

majoriteten av deltagarna av kvinnor och i sex av studierna var snittåldern över 70 år. I 

studierna uppmättes inte exakta värden med likartade mätpunkter som i föregående fyra. 

 
7.1.2 Bidragande faktorer till återhämtning av rörlighet 

Griffin et al., (2015) visade i sin studie att höftfunktion förbättrades från fyra veckor 

efter operation upp till ett år efter operation. Gemensamt för alla studier är att 

patienterna gick från katastrofläge med en bruten höft och frånvarande höftfunktion, till 

att under läkningsprocessen återfå viss rörlighet, se referenser i bilaga 2. Hur pass 

mycket förbättrad rörligheten blev är väldigt individuellt men några nyckelfaktorer som 

ålder, behandling och tidigare aktivitet lyftes i studierna, se referenser i bilaga 2.  

 

Däremot återhämtade sig rörligheten inte fullständigt. 79 procent av deltagarna i en 

annan studie hade problem med att gå eller var sängliggande, men visade på att personer 

som innan var aktiva hade lättare att återhämta sig (Milte et al., 2018). Att rörligheten 

försämrades till följd av höftfraktur uppmättes även i (Bagarić, Šarac, Borovac, Vlak, 

Bekavac & Hebrang, 2013) jämförelsestudie mellan patienter som hade protesen 

fastgjuten i lårbenet eller fastkilad. Att använda protes, resulterade i mindre fel under 

behandling och bättre funktion, jämfört med att spika eller skruva fast det brutna benet i 

höften (Bagarić et al., 2013). 

 

Tre av studierna rapporterade vidare förbättring inom dimensionen för mobilitet. En 

studie över posterior och lateralingrepp fann att 58 respektive 49 procent ansåg att deras 

rörlighet förbättrades under det första året. Vid andra mätningen sex år senare hade läget 

försämrats och endast 52 respektive 48 procent upplevde förbättring i dimensionen för 

rörlighet jämfört med innan operation. Studien särskilde inte på mängd förbättring utan 

inkluderade all rörlighetsförbättring i samma grupp (Lindgren, Wretenberg, Kärrholm, 

Garellick, & Rolfson, 2014). Liknande förbättring visade en annan studie som studerade 

patienterna vid tre tillfällen men under en 60 dagarsperiod. Studien visade på att drygt 

50 procent av patienterna upplevde förbättring samt att ungefär 10 procent återgick till 

rörlighet innan höftoperation (Souza, Pereira & Monteiro, 2018). Utmärkande för den 

tredje studien var att hela 29 procent rapporterade att de återgått till tidigare 

rörlighetsförmåga, däremot hade 26 procent av deltagarna diagnostiserad demens 

(Hansson, Rolfson, Åkesson, Nemes, Leonardsson, & Rogmark, 2015). Inrapporterade 

data visade på väldigt låg rörlighetsförmåga vid mätningens start (Lindgren et al., 2014, 

Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Hansson et al., 2015). I två av studierna var 

genomsnittsålder över 80 år (Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Hansson et al., 2015) 

jämfört med drygt 68 år i den tredje studien (Lindgren et al., 2014), vilket indikerade att 

patienternas situation vid första mättillfället påverkade mer än patientens ålder vid 

uppföljning.  
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Förbättring i höftfunktion var främst framträdande under det första året (Griffin et al., 

2015) (samt se också referenser i bilaga 2). Flera studier visade på viss förbättring under 

det första året efter behandling av fraktur, men att förbättringen efter ett år är måttlig 

eller obefintlig och där bara en minoritet återgår till ett tillstånd liknande det som fanns 

innan höftfrakturen. 

 

Tre studier visade att faktorer som var bidragande till en persons återhämtningsförmåga 

är ålder, förmögenhet, utbildning, familjeförhållanden, boende förhållanden, om 

personen innan olycka led av sjukdom samt om personen sedan tidigare var en aktiv 

person (Hajbaghery & Abbasinia, 2013, Beaupre et al., 2012, Griffin et al., 2015). 

Sämst återhämtning och hälsorelaterad livskvalitet upptäcktes hos kvinnliga deltagare 

som var äldre än 80 år gamla (Griffin et al., 2015, Gjertsen et al., 2016). 

 

7.2 Vardagliga aktiviteter 

Det finns tydliga samband mellan en individs mobilitet och förmåga att utföra 

vardagliga aktiviteter (Gjertsen et al., 2016). Efter mobilitet är det den EQ-5D 

dimension som i studierna påverkades mest efter höftfraktur, se sammanfattning av 

referenser i bilaga 2. Det indikerade att den begränsade mobiliteten har en kumulativ 

effekt på individens rörelsemönster och hälsorelaterade livskvalitet. 

 

En jämförelsestudie mellan två patientgrupper med och utan historik av höftfraktur, 

fann att dimensionen för vardagliga aktiviteter hade näst störst skillnad med 46,3 

procent lägre självskattad förmåga jämfört med gruppen utan historik samt att det var 

den lägsta självskattade dimensionen bland de med höftfraktur. Gruppen bestod till 

majoritet av kvinnor och hade en medelålder över 70 år (Hajbaghery & Abbasinia, 

2013). En annan studie, också med en majoritet kvinnliga deltagare men med 

medelålder över 80 år, visade att 30 procent upplevde extrema problem med att utföra 

vardagliga aktiviteter som att gå till affären och laga mat. Det är tre gånger fler än inom 

övriga dimensioner. Totalt rapporterade 59 procent att de var oförmögna att göra 

någonting eller endast ett fåtal saker som fick dem att känna sig värdefulla (Milte et al., 

2018). 

 

I fyra av studierna visade dimensionerna för mobilitet och rörlighet en högre 

återhämtning än i dimensionen för vardagliga aktiviteter (Lindgren et al., 2014, Gjertsen 

et al., 2016, Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Buecking et al., 2013). I tre av de fyra 

studierna var det utmärkande mönstret att främst gruppen med patienter som efter 

fraktur upplevde stora svårigheter i dimensionen för vardagliga aktiviteter, förblev 15 

procent större än motsvarande grupp i dimensionen för mobilitet. Gemensamt för de tre 

studierna var att medelåldern var över 70 år (Gjertsen et al., 2016, Souza, Pereira & 

Monteiro, 2018, Buecking et al., 2013) till skillnad mot den fjärde studien där 

medelåldern var under 70 år (Lindgren et al., 2014). En av studierna bestod av majoritet 

män (Buecking et al., 2013). Minst problem rapporterade deltagare som var under 70 år 

gamla (Gjertsen et al., 2016). En annan studie, där medelåldern på deltagarna var 82 år, 

visade på en aningen större försämring där gruppen utan problem gick från 45,6 procent 

till 6,1 procent (Buecking et al., 2013). Vissa skillnader upptäcktes i en studie över 

livskvalitets koppling till kirurgiskt ingrepp, där endast 20-30 procent av deltagarna 

rapporterade bestående problem efter ingreppet. Avvikande för studien var att endast 

6,9 procent av deltagarna var över 80 år gamla (Bagarić et al., 2013). 

 

Fem av studierna rapporterade försämrad hälsorelaterad livskvalitet och nämnde 

fysiologiska begränsningar och problem med att sköta vardagliga aktiviteter men   
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presenterade inga dimensionsspecifika siffror (Jansson & Granath, 2011, Beaupre et al., 

2012, Griffin et al., 2015, Støen, Lofthus, Nordsletten, Madsen & Frihagen, 2013, 

Hansson et al., 2015). 

 

Studierna pekade åt att återhämtning inom dimensionen för vardagliga aktiviteter var 

lägre än övriga dimensioner samt att andelen patienter som anser sig ha extrema 

problem ett år efter höftfraktur var störst inom denna dimension. Likaså visades ett 

tydligt samband mellan ålder och dimensionen för vardagliga aktiviteter. Där äldre 

visade på försämrad förmåga (Lindgren et al., 2014, Milte et al., 2018, Gjertsen et al., 

2016, Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Hajbaghery & Abbasinia, 2013, Buecking et 

al., 2013). Framförallt är hälsorelaterad livskvalitet och återhämtning låg hos personer 

över 80 år inom denna dimension (Hajbaghery & Abbasinia, 2013, Griffin et al., 2015, 

Hansson et al., 2015). Elva av tolv studiers deltagare bestod till majoritet av kvinnor 

medan endast en studie bestod av en majoritet manliga deltagare (Buecking et al., 

2013), endast i två av studierna identifierades kön som en bidragande faktor till 

försämrad hälsorelaterad livskvalitet (Jansson & Granath, 2011, Hajbaghery & 

Abbasinia, 2013). I en jämförelsestudie var lägre upplevd hälsorelaterad livskvalitet hos 

äldre 9.17 gånger högre hos de med höftfraktur än de utan (Hajbaghery & Abbasinia, 

2013). 

 

7.3 Egenvård 

Sju separata studier uttryckte en reducerad förmåga att kunna sköta sin egenvård och 

vardagliga aktiviteter 1 år efter höftfraktur (Lindgren et al., 2014, Milte et al., 2018, 

Gjertsen et al., 2016, Jansson & Granath, 2011, Souza, Pereira & Monteiro, 2018, 

Buecking et al., 2013, Hajbaghery & Abbasinia, 2013). Dimensionen för egenvård hade 

tydliga kopplingar till en patients förmåga att sköta vardagliga aktiviteter. Däremot var 

förändringen före och efter höftfraktur inte lika märkbar. En studie visade att gruppen 

utan problem med egenvård innan höftfrakturen bestod av 77,6 procent av studiens 

deltagare. Siffran sjönk något 4 månader efter höftfrakturen till 52,6 procent för att efter 

12 månader öka till 59,3 procent. Utmärkande var att väldigt få deltagare, endast 9,3 

procent, ansåg sig ha extrema problem med egenvård. (Gjertsen et al., 2016). 

 

En annan mätning visade på att en dryg tredjedel efter höftfraktur inte hade några 

problem men att en knapp fjärdedel ansåg sig ha extrema problem med egenvård 

(Souza, Pereira  & Monteiro, 2018). Studien genomförde tre mätningarna inom 3 

månader. Fortsatt var könsfördelningen jämnare samt att vissa deltagare befann sig 

under 60 års ålder även om majoriteten var äldre än 60 år (Souza, Pereira & Monteiro, 

2018). Att även yngre upplevde fortsatta problem 12 månader efter höftfraktur styrktes 

av en studie (Gjertsen et al., 2016) där 23 procent rapporterade fortsatta problem. 

 

I fyra av studierna fann man att patienterna visade viss förbättring inom 

egenvårdsdimensionen de 6 första månaderna men att förbättring efter denna tidsperiod 

var relativt liten eller obefintlig (Milte et al., 2018, Hajbaghery & Abbasinia, 2013, 

Beaupre et al., 2012, Griffin et al., 2015). Störst var skillnaden mellan personer utan 

tidigare historik av höftfraktur och personer med en historik, där 47 procent av 

deltagarna utan tidigare höftfraktur ansåg sig bättre kunna sköta egenvård. Samma 

studie uppmärksammade att deltagarna hade haft undernäring och viktminskning som 

konsekvens av höftfraktur. Ensamstående visade sämre värden inom dimensionen 

egenvård och hade en 12,7 procent försänkt hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de 

som bodde tillsammans med någon (Hajbaghery & Abbasinia, 2013). En annan 

bidragande faktor som märkbart påverkade patientens förmåga att hantera egenvård och   
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upplevda livskvalitet var infekterade sår. Infekterade sår utgjorde en av de främsta 

lokala komplikationerna till följd av höftfraktur (Hansson et al., 2015). 

 

7.4 Smärta och besvär 

Vanligt förekommande inom dimensionen för smärta och besvär var att de flesta 

deltagarna redan innan höftfraktur rapporterade problem (Milte et al., 2018, Gjertsen et 

al., 2016, Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Buecking et al., 2013). I en 

jämförelsestudie mellan en frisk grupp och en grupp med historik av höftfraktur fann 

man att ungefär 20 procent fler i gruppen med höftfraktur upplevde problem med 

besvär/smärta (Hajbaghery & Abbasinia, 2013). Liknande resultat uppmättes i andra 

studier med likvärdig population av majoritet kvinnor med genomsnittlig ålder under 80 

år (Gjertsen et al., 2016, Buecking et al., 2013). I ett patientprov med en genomsnittlig 

ålder på 60,5 år fann man också att ungefär 24 procent av patienterna hade bestående 

besvär varav 7 procent var oförmögna att utföra vardagliga aktiviteter pga. smärta 

(Bagarić et al., 2013). Två av studierna visade att störst förbättring och minskning av 

smärta och besvär skedde under det första 12 månaderna (Lindgren et al., 2014, 

Gjertsen et al., 2016). Sämre resultat återfanns hos de studier där uppföljningsperioden 

var inom 3 månader från höftfraktur (Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Buecking et al., 

2013). Förutom tidigare rapporterade problem, fanns en tydlig koppling mellan typ av 

fraktur, operationsmetod och patientens upplevda smärta och besvär (Lindgren et al., 

2014, Buecking et al., 2013). En studie visade att patienter med lårbenshalsfrakturer 

upplevde mindre smärta än patienter med trokantära frakturer. Lårbenshalsfrakturer var 

dock den mest förekommande, där 54,6 procent jämfört med 35,9 procent med 

trokantära (Gjertsen et al., 2016). Liknande fördelning av frakturtyp identifierades i en 

annan studie där 53 procent drabbades av lårbenshalsfrakturer och 38 procent av 

trokantära frakturer däremot rapporterade studien inte om någon jämförelse i smärta 

relaterat till frakturtyp (Beaupre et al., 2012). 

 

I en jämförelse mellan ‘posterior approach och direct lateral’ fann man att den 

genomsnittliga smärtan var likvärdig mellan de två grupperna det första året men att 

gruppen som haft posterior approach rapporterade mindre besvär ett år efter. Studien 

visade att ungefär 5 procent fler av patienterna med posterior approach upplevde 

förbättrad hälsorelaterad livskvalitet (Lindgren et al., 2014). 

 

Patienter som hade intern fixering genom spikning eller skruv av brutet ben till lårbenet 

visade på lägre EQ-5D index, högre smärta och lägre hälsorelaterad livskvalitet vid 

utskrivning från sjukhuset och under sjukhusvistelsen jämfört med patienter som hade 

protes (Buecking et al., 2013). Liknande resultat återfanns i en norsk studie, som också 

rapporterade om mindre besvär och smärta vid användande av protes istället för intern 

fixering. Personer som blivit opererade med intern fixering löpte större risk för att 

behöva opereras igen och rapporterade mer smärta och besvär (Støen, Lofthus, 

Nordsletten, Madsen & Frihagen, 2013). En annan studie rapporterade att patienter som 

genomgått en höftartroplastisk operation visade bättre långsiktigt välmående och 

minskad smärta än de patienter som haft en intern fixering (Hansson et al., 2015). Den 

främsta bidragande faktorn till ökad smärta var lokala komplikationer som infektioner 

(Hansson et al., 2015). Ett patientprov mellan ocementerade och cementerade 

behandling, dvs. när protesen gjuts fast med ett visst bencement, visade på att drygt 3 

procent av ocementerade personer uppnådde betydligt bättre resultat på smärta och 

besvär samt inom EQ-5D dimensionen för egenvård. Dock bestod gruppen med 

ocementerad höft främst av personer under 60 års ålder eller strax över (Bagarić et al., 

2013).  
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7.5 Ångest och depression 

Individer som led av depression och som tog antidepressiva visade ett lägre EQ-5D 

index, se bilaga 4, på 0.40 jämfört med 0.58. Däremot visade patienter som tog 

antidepressiva en minskad försämring i dimensionen för ångest och depression samt 

övergripande EQ-5D index för hälsorelaterad livskvalitet (Buecking et al., 2013). Flera 

studier fann att patienten hade fortsatta problem med ångest och depression över ett år 

efter fraktur (Lindgren et al., 2014, Milte et al., 2018, Gjertsen et al., 2016, Souza, 

Pereira & Monteiro, 2018, Buecking et al., 2013). 

 

Flera studier visade vidare på att dimensionen för ångest och depression inte 

förändrades, ungefär hälften så många rapporterade förändrad upplevelse inom 

dimensionen jämfört med övriga EQ-5D dimensioner och där gruppen utan tidigare 

problem endast minskade med ca 10-20 procent. Strax under hälften av deltagarna 

rapporterade att de hade några problem med ångest eller depression. (Milte et al., 2018, 

Gjertsen et al., 2016, Souza, Pereira & Monteiro, 2018, Bagarić et al., 2013). I en av 

studierna var majoriteten av deltagarna under 70 år gamla (Bagarić et al., 2013), i två 

var majoriteten under 80 år (Gjertsen et al., 2016, Souza, Pereira & Monteiro, 2018) och 

i den resterande var medelåldern över 80 år (Milte et al., 2018). 

 

En mätning visade på att ungefär 18 procent fler patienter rapporterade att de kände sig 

deprimerade, var rädda för att på nytt skada sig eller fortfarande led av smärta vid 

utskrivning från sjukhuset (Buecking et al., 2013). Utav dessa upplevde nästan dubbelt 

så många allvarliga besvär inom dimensionen för rädsla och depression. Däremot 

styrkte studien att strax under hälften av personerna fortfarande inte upplevde några 

problem. Till skillnad från andra studier så bestod gruppen som studerades av drygt 70 

procent män med en genomsnittsålder på 82 år (Buecking et al., 2013). Liknande 

skillnader identifierades mellan personer med och utan tidigare höftfraktur där 20 

procent fler ansåg sig ha besvär (Hajbaghery & Abbasinia, 2013). 

 

Psykologiska aspekter som patientens uppfattning och förväntningar påverkade 

huruvida återhämtningen efter höftfraktur var tillfredsställande (Hansson et al., 2015). 

Personer som kände högre tillgivenhet och gemenskap mot personer i sin omgivning 

visade på lägre ångest och depression (Milte et al., 2018). Likaså att utveckla sociala 

relationer och minska stress bidrog positivt till lägre ångest och depression samt ökad 

livskvalitet (Hajbaghery & Abbasinia, 2013). En undersökning visade att förbättringen 

inom dimensionen för ångest och depression var mindre än i övriga dimensioner och att 

den knappa förbättringen kom i samband med minskad smärta, ökad mobilitet, egenvård 

samt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter (Souza, Pereira & Monteiro, 2018). 
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8 DISKUSSION 
 

8.1 Metoddiskussion 

För att identifiera vilka dimensioner och faktorer som påverkas och/eller påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet hos individer efter höftfraktur valde författarna att utföra en 

kvantitativ litteraturöversikt för att skapa en helhetsförståelse utifrån existerande 

forskningsdata och studier inom det specifika området. För att utifrån studiens syfte 

kunna skapa en generell översikt med ökad validitet valde författarna att avgränsa 

studien till ett globalt känt mätinstrument, EQ-5D. Andra delen av EQ-5D, EQ-VAS 

användes i vissa av artiklarna för att validera hur patienterna uppfattade sin hälsa. 

Däremot påvisades inget gemensamt sätt att presentera skalan, vilket försvårade 

jämförelse mellan de olika studierna, författarna valde därmed att endast se till utfallet 

som en validering av den totala uppfattade hälsorelaterade livskvaliteten uppmätt genom 

EQ-5D, se bilaga 4. 

 

En begränsning och tänkbar felkälla är den induktiva ansatsen, då metoden utgår ifrån 

en summering av tidigare publikationer (sekundärkällor) snarare än att författarna själva 

insamlade data och materialet (primärkälla), original studier dvs. (Friberg, 2017). 

Primärkällor består vanligtvis av data och material som författaren själv har 

sammanställt. Medan sekundära källor består av tolkningar av data och material som 

tidigare dokumenterats, dvs. primärkällor (Bell & Waters, 2015). 

 

Kvantitativa ansatser påvisar samband mellan olika faktorer genom mätbara variabler 

till skillnad mot kvalitativa ansatser som snarare ämnar fånga subjektiva erfarenheter 

utifrån ett sammanhang (Friberg, 2017). På grund av tidsbegränsning kunde inte en 

egen enkätstudie med originaldata göras. Gruppen hade stora svårigheter att hitta 

tillräckligt med peer-reviewed kvantitativa originalartiklar som presenterade de 

uppmätta variablerna inom dimensionerna för EQ-5D på ett likvärdigt sätt för 

specificerad population över 60 år vilket även försvårar dataanalysen. En ytterligare 

felkälla var att 1 av 12 artiklar använda i resultatet innehöll data från personer under 60 

år. Studien som användes inkluderade ett åldersspann mellan 18 och 80 år eller äldre, 

men där 60 procent av deltagarna var över 60. Då författarna hade svårigheter att hitta 

originalartiklar inom området så breddades inklusionskriterierna för att inkludera 

studien eftersom att studiens data ansågs relevant för litteraturstudiens syfte. Delvis 

berodde detta på att flera forskningsartiklar inte var tillgängliga på någon av de två 

databaserna, CINAHL och PubMed, som användes samt att flera av artiklarna inom 

området kostar pengar. Att endast ha använt två databaser kan ha utgjort en 

begränsning, däremot var databaserna specialiserade inom hälsa- och vårdvetenskap, 

vilket stärker resultatets validitet (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Det var svårt att göra den meta-analytiska jämförelsen mellan flera mätinstrument, så 

författarna valde att begränsa använda studier till de som använt en specifik enkät, EQ-

5D (Friberg, 2017). Därför beslutades det att endast ett mätinstrument skulle användas 

för att förenkla och höja validiteten i analysen utifrån tillgängligt resultat och mot 

enkätens fem dimensioner. 

 

Vidare upplevde författarna att data genererad genom EQ-5D enkäter gav en god 

övergripande bild av hur en individs vardagliga liv förändras till följd av höftfraktur 

men att kunskap kring hur den enskilda individens livssituation inte fullt ut reflekteras. 

För att skapa en holistisk förståelse över fenomenet hälsa utifrån de två identifierade   
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teman funktionell rörlighet och psykosociala aspekter samt valda dimensioner, så 

beslutade författarna att också inkludera studier som inte bara använde EQ-5 utan även 

andra instrument (exempelvis ADL eller ”Activities of Daily Living”) i analysen av 

resultatet (Støen et al., 2013). Det hade varit fördelaktigt att kombinera EQ-5D enkäten 

med ytterligare mätinstrument för hälsorelaterad livskvalitet och eventuellt komplettera 

med kvalitativ ansats för att kunna skapa sig en helhetssyn. EQ-5D värdet ger bara en 

indikering av en patients fysiska, emotionella och sociala funktion. Däremot ger 

mätinstrumentet ingen information om patientens interna upplevelse eller 

tillfredsställelse över sin funktion (Tarride et al., 2016). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att studera hur hälsorelaterad livskvalitet 

påverkades av höftfraktur. Resultatet visade en nedsatt funktionell rörlighet hos 

individer som drabbas av höftfraktur. Det framkom även en minskning i förmåga att 

kunna sköta sin egenvård och vardagliga aktiviteter ett år efter höftfraktur i flera 

grupper i de olika studierna. Det framkom slutligen att smärta och sociala och 

psykologiska komplikationer uppstår efter höftfraktur. Dessa resultat kommer vidare att 

diskuteras i detalj i resultatdiskussionen nedan. 

 
8.2.1 Funktionell rörlighet 

 
8.2.1.1 Rörlighetens kumulativa effekt på hälsorelaterad livskvalitet 

Flertalet av patienterna rapporterade fysiologiska problem under månaderna efter 

höftfraktur. Resultatet visar att rörlighet är den EQ-5D dimension där flest patienter 

rapporterade problem till följd av höftfraktur. Förlorad rörlighet bidrog till försämrad 

förmåga att självständigt utföra vardagliga aktiviteter. Liknande slutsats presenterades i 

en studie över funktionell förmåga, deltagande och hälsorelaterad livskvalitet efter 

höftfraktur, där deltagarna rapporterade nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter 

till följd av nedsatt rörlighet efter höftfraktur (Segev-Jacubovski, Magen & Maeir, 

2018). Begränsad funktionell rörlighet påverkar också patientens förmåga att 

självständigt ta hand om sig själv och kan begränsa hens förmåga att hantera sin hygien 

och egenvård. En brittisk studie från 2014 pekar också på att rörlighet var den viktigaste 

faktorn när man hanterar personlig vård och dagliga aktiviteter (Griffiths et al., 2015). 

Däremot var det svårare att tydliggöra samspelet mellan rörlighet, dagliga aktiviteter 

och egenvård inom denna litteraturstudies resultat. Mätbara och numeriska enkätdata 

som använts i resultatet ger en generell överblick men ser inte direkt till patientens 

subjektiva erfarenhet och upplevelse. 

 

För att åldras på ett hälsosamt sätt så krävs det att en person har en god funktionalitet 

under ålderdomen. Funktionell rörlighet är en nödvändig faktor för ett oberoende liv 

och bättre livskvalitet. Om funktionell rörlighet blir begränsad, så riskerar äldre 

människor att förlora sin självständighet och förmåga till egenvård (Yümin, Şimşek, 

Sertel, Öztürk & Yümin, 2011, Rosso, Taylor, Tabb & Michael, 2013). Detta kan leda 

till institutionalisering, begränsat deltagande i olika aktiviteter och social isolering och 

därmed en minskning av hälsorelaterad livskvalitet (Benzinger et al., 2019 , Segev-

Jacubovski, Magen & Maeir, 2018). 

 
8.2.1.2 Ålder som faktor 

Den främsta bidragande faktorn till försämrad hälsorelaterad livskvalitet och prestation 

inom funktionell rörlighet identifierades till ålder, där äldre deltagare rapporterade fler 

men framförallt större problem inom dimensionerna rörlighet, vardagliga aktiviteter och   
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egenvård. Minst problem rapporterade personer under 70 år och flest problem 

rapporterade personer över 80 år. Resultatet visade också att fler kvinnor än män befann 

sig i gruppen som rapporterade flest problem. Kvinnor lever i snitt längre än män och är 

därmed naturligt överrepresenterade i de äldre testgrupperna som var mest drabbade. 

Som en konsekvens till att leva längre så agerar kvinnor också ofta vårdgivare till sina 

respektive män under sjukdom men har sällan någon som kan ta hand om dem (Saletti-

Cuesta, Tutton & Wright, 2016). Det styrks av andra studier där lägst hälsorelaterad 

livskvalitet och självskattad förmåga inom funktionell rörlighet observerades bland de 

äldre deltagarna (Peeters et al., 2016, Bruun-Olsen, Bergland & Heiberg, 2018). Med 

ålder börjar människors fysiologiska förutsättningar att minska, vi blir svagare, får 

sämre syn, hörsel, balans, återhämtningsförmåga, m.m. (Iwasaki & Yamasoba, 2015 ). 

Det är därmed inte förvånande att de dimensioner som är kopplade till fysiologiska 

förutsättningar skulle visa starka samband med ålder. Även om fler kvinnor 

rapporterade fler problem än män, så visade studien att kvinnor rapporterar senare i åren 

och eftersom kvinnor generellt sett lever längre kan inte de rapporterade problemen 

direkt relateras till könets påverkan på höftfraktur och rörlighet. Litteraturstudiens 

resultat samt liknande studier (Peeters et al., 2016, Bruun-Olsen, Bergland & Heiberg, 

2018, Tarride et al., 2016) visar att det verkar orimligt att anta att de flesta äldre 

patienter har kapacitet att återvända till sitt rörlighetstillstånd innan frakturen. 

 
8.2.1.3 Återhämtning 

Störst återhämtning och förändring i hur patienterna upplever sin situation sker under de 

första 6 månaderna direkt efter operationen för att sedan övergå till att vara måttlig eller 

obefintlig. Endast en minoritet av deltagarna återgick till ett tillstånd liknande det innan 

höftfrakturen. Konsekvent med litteraturstudiens resultat så påvisar flera studier på klar 

förbättring inom dimensionerna för funktionell rörlighet hos många deltagare under det 

första halvåret, men att förbättringstakten sedan börjar att avta (Peeters et al., 2016, 

Segev-Jacubovski, Magen & Maeir, 2018, Tang et al., 2016, Tarride et al., 2016). Låg 

återhämtning och observationer som visade att endast ett fåtal återgick till tillstånd 

innan höftfraktur styrks av en studie kring förlorad hälsorelaterad livskvalitet efter 

fraktur hos äldre (Tarride et al., 2016). Samma observation gjordes i en studie (Tang et 

al., 2016) där patienter som innan fraktur visade på god funktion, fortfarande visade på 

långsam återhämtning och där endast var tredje patienten återhämtade sig till tillstånd 

innan fraktur. Patienter som hade mer än en sjukdom samtidigt var ännu mindre 

benägna att återfå någon till måttlig funktionell rörlighet (Tang et al., 2016). Att 

patienter med sjukdom eller tidigare sjukdom hade lägre återhämtning sammanföll med 

den här studiens presenterade resultat. När rörligheten börjar förbättras, så är 

återhämtningen inom dimensionerna för dagliga aktiviteter och egenvård mycket 

långsammare, på grund av lokala komplikationer som infektion och förlusten av 

självförtroende och rädsla för att falla och skada sig själv igen. En studie från 2015 från 

USA uppgav att deltagarna i studien upplevde en stadigt fungerande återhämtning 

mellan 2 och 12 månader, men att deras deltagare 1 år efter höftfrakturen fortfarande 

upplevde begränsningar och därför inte kunde återhämta sig till sin rörlighet innan 

fraktur (Magaziner, Chiles & Orwig, 2015 ). Återhämtning efter höftfraktur har varit 

inriktad på rehabilitering och återställning av patienter till självständig funktion (Tang et 

al., 2016). Men denna form av behandling har visat sig leda till att patienterna har 

svårigheter att acceptera sin nya förändrade livssituation vilket kan leda till förvirring, 

isolering och förlust av självförtroende (Langford, Edwards, Gray, Fleig & Ashe, 2018). 

 

I en studie från 2018 konstaterades att "trots omfattande forskning och medicinska 

framsteg inom vården efter höftfraktur har återhämtningsutsikterna för fysisk funktion   
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och hälsorelaterad livskvalitet inte förändrats avsevärt under de senaste 25 åren" 

(Bruun-Olsen, Bergland & Heiberg, 2018). 

 
8.2.1.4 Vård och funktionell rörlighets påverkan på hälsorelaterad livskvalitet 

Dahlberg & Segesten, (2010) talar om hälsa som livsrytm i relation till rörelse och 

stillhet. För att en individ ska kunna uppleva hälsa så måste det finnas rörelse, på en 

grundläggande biologisk nivå innebär detta att en person måste kunna förflytta sig 

mellan två platser och utföra enklare fysiska aktiviteter men det är också rörelse i 

mellan tankar och känslor. “Människan existerar genom rörelse” och “det är rörelsen 

som förbinder människan med världen” (Dahlberg & Segesten, 2010). Finns inte rörelse 

så finns inte heller hälsa, utifrån studiens resultat påvisades att förlusten i rörlighet hade 

en negativt kumulativ effekt på dimensionerna under funktionell rörlighet med 

långdragen återhämtning. Resultatet tillsammans med andra studier inom området 

återspeglar därmed en tydlig koppling mellan försämrad hälsorelaterad livskvalitet och 

dimensionerna för rörlighet, vardagliga aktiviteter och egenvård. 

 

Nedsatt funktionell rörlighet efter höftfraktur kan kräva olika behandlingar och ett nytt 

tänkande och särskilt beaktande inom vården. Det finns ett tydligt behov av att 

undersöka möjliga förbättringar av behandling och vård efter en höftfraktur för att vara 

säker på att patienter får den utbildning och vård de behöver för att motivera och stödja 

dem till att uppnå en bättre hälsorelaterad livskvalitet (Langford, Edwards, Gray, Fleig 

& Ashe, 2018). 

 

Det medför ökade krav för patientcentrerad vård, som sjuksköterska är det därför viktigt 

att vara lyhörd och anta en vårdande hållning för att skapa förståelse kring hur patienten 

upplever sin hälsosituation (Dahlberg & Segesten, 2010). Det innebär också att lyssna 

till närstående, deras livssammanhang och erfarenheter av höftfrakturen så att 

behandling och vård kan anpassas till att återspegla och möta deras situation (Dahlberg 

& Ekman, 2017). Det är av största vikt att individen förstår och förhåller sig till sin nya 

livssituation och försöker finna mening och sammanhang, annars är det lätt att man 

drabbas av ohälsa (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2012). 

 
8.2.2 Psykosociala aspekter 

Smärta och besvär samt ångest och depression är de två dimensionerna som används för 

att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Utifrån underlaget som presenteras i artiklarna som 

användes i resultatet visades ett samband mellan höftfraktur och ökade problem med 

smärta och besvär samt ångest och depression. Dimensionerna var svåra att avgöra då 

flera av personerna i de olika studierna redan innan olyckan rapporterade om problem 

inom de två dimensioner. 

 
8.2.2.1 Ålder som faktor 

Resultatet visade på att ålder var en bidragande faktor. Framförallt visade äldre patienter 

på sämre återhämtningsförmåga. Flera av patienterna som rapporterade problem inom 

de fem dimensioner var också kvinnor, däremot syntes ingen direkt koppling mellan 

kön och psykosociala omständigheter i undersökningens utfall. En studie över könets 

relevans för omvårdnad hos patienter med höftfraktur styrker att höftfrakturer är mer 

frekventa hos äldre individer, men att höftfrakturer oftast sker senare hos kvinnor än 

män. Samma studie påvisade inte heller någon direkt koppling mellan psykosociala 

omständigheter och kön (Saletti-Cuesta, Tutton & Wright, 2016). 
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I en annan studie kring smärta efter höftfraktur återfanns ingen könsspecifik skillnad 

heller, däremot observerade studien ett sannolikt samband mellan minskad smärta och 

stigande ålder vilket var avvikande från vårt resultat. Studien identifierade att orsaken 

till detta var att åldrande individer inte gav samma uppmärksamhet till kronisk smärta 

men att en begränsning var att deltagarna hade svårt att skilja på generell höftsmärta och 

smärta direkt relaterad till fraktur (Dasch et al., 2012). 

 

Ångest visade precis som andra kategorier ett samband till ålder. Det beror på att den 

äldre populationen, 60 år eller äldre, generellt sätt har en lägre psykologisk reserv än 

yngre motparter. Äldre patienter är mer känsliga och deras omvårdnad kan försvåras av 

att de sedan tidigare redan har besvär som påverkar deras psykologiska besvär 

(Tosounidis, Sheikh, Stone & Giannoudis, 2015). 

 
8.2.2.2 Behandling och återhämtning 

Resultatet visade också att smärta och besvär är främst påtaglig i direkt anslutning till 

benbrott/fraktur och upp till tolv månader efter behandling. Typ av operationsmetod har 

stor betydelse för patientens upplevda besvär och smärta. Patienter med protes visar 

bättre långsiktigt välmående och minskad smärta jämfört med patienter som hade intern 

fixering. En bidragande orsak till detta är lokala komplikationer i form av till exempel 

infektioner. Två studier styrker operationsmetodens betydelse för patientens upplevda 

smärta och återhämtning där smärtan efter operation är signifikant mindre (Griffiths et 

al., 2015, Dasch et al., 2012). I flera fall kan lokala komplikationer som orsakar 

bestående besvär för patienten uppstå. Personer som under längre tid visade sämre 

återhämtning i dimensionen för smärta och besvär visade också sämre återhämtning 

inom dimensionen för ångest och depression, vilket långsiktigt leder till ökad smärta 

och sänkt hälsorelaterad livskvalitet. Det styrks av en annan studie där deltagarna 

uttryckte fortsatt rädsla för att falla samt besvär med infektioner (Magaziner, Chiles & 

Orwig, 2015). 

 

Gemensamt för dimensionerna inom de psykosociala temat är att behandling oftast sker 

genom medicinering, vilket kan leda till avtrubbning och vidare besvär. Likaså påverkas 

dimensionen för ångest och depression av att patienter som innan frakturen tog 

antidepressiva läkemedel och som visade på en lägre hälsorelaterad livskvalitet men 

vars förändrade tillstånd efter fraktur förblev mer eller mindre oförändrad. Medicinens 

effekt gör det svårt att skapa sig en sanningsenlig bild av dessa två dimensioner då båda 

baseras på patientens subjektiva upplevelse av fenomenen. 

 
8.2.2.3 Sociala omständigheter 

Litteraturstudien visade också att sociala omständigheter kunde påverka hur patienterna 

upplevde sin situation. Framförallt visade personer som levde ensamma och saknade 

socialt umgänge ökade problem med depression. Det styrktes av andra studier som 

visade att minskat deltagande i aktiviteter kan leda till social isolering och därmed en 

minskning av hälsorelaterad livskvalitet (Griffiths et al., 2015, Benzinger et al., 2019, 

Segev-Jacubovski, Magen & Maeir, 2018). Personer med högre utbildning och lön 

visade minskad försämring av livskvalitet gentemot personer som var lågutbildade 

låginkomsttagare vilket styrks av andra studier (Saletti-Cuesta, Tutton & Wright, 2016). 

Detta påverkar rehabilitering, mental, social och fysiologisk funktion samt individens 

förståelse av sin sjukdom och upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet (Segev-

Jacubovski, Magen & Maeir, 2018). 
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8.2.2.4 Vård och psykosociala aspekters påverkan på hälsorelaterad livskvalitet 

Sett utifrån ett perspektiv förankrat i vårdbegreppet hälsa och mer specifikt livskraft. 

Livskraft hänvisar till ett vårdvetenskapligt synsätt för välbefinnande att kunna må bra, 

leva det liv man vill och utföra meningsfulla livsprojekt som får oss att känna livslust 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är inom vårdvetenskapen inte tillräckligt med att 

medicinera bort sjukdom om målet är att återskapa hälsa och välbefinnande. Fokus 

måste vara på hälsa och existens samt livet som påverkas av sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjukvårdspersonal som endast genom medicinsk intervention 

behandlar smärta och besvär samt ångest och depression utan att överväga patientens 

hela behov, kan komma att ge ofullständig vård vilket blir en källa för ytterligare 

lidande (Cassell, 2004 ). Ett överväldigande antal av studierna som använts i den här 

litteraturstudien har huvudsakligen fokuserat på att behandla de fysiologiska 

symptomen men ofta valt att åsidosätta de psykologiska aspekterna. En bidragande 

faktor till patienternas försämrade upplevelse i litteraturstudiens resultat är att 

personerna ofta blir skilda från sitt sociala sammanhang. Enligt Antonovsky utgör 

känslan av sammanhang och mening hälsa (Edberg & Wijk, 2009). Att känna mening 

och sammanhang i livet är fundamentalt för att uppleva hälsa och välbefinnande och att 

inte vara del av ett socialt sammanhang bidrar till försämrad hälsorelaterad livskvalitet 

(Langford, Edwards, Gray, Fleig & Ashe, 2018). 

 

Inom systemteorin belyser man vikten av personer i vår omgivning påverkan av upplevt 

välbefinnande (Friberg & Öhlén, 2009 ). Är personer undvikande eller avfärdande kan 

det bidra till att sänka självkänslan och självförtroendet hos personen. Men på samma 

sätt kan din omgivning också vara inkluderande, varm och uppmuntrande som stärker 

självkänslan. Enligt Pörns teori upplever en person välbefinnande och hälsa när det 

råder balans mellan personens mål, förmågor och den omgivande miljön (Dahlborg 

Lyckhage, 2014 ). Som sjuksköterska kräver det lyhördhet och en trygg samtalsmiljö i 

mötet med patienten. En person som inte mår bra kan behöva ytterligare tid att uttrycka 

sig samt att den som lyssnar visar intresse och engagemang (Dahlberg & Ekman, 2017). 

För att främja personens hälsa och välbefinnande. 

 

9 FORTSATT FORSKNING 
För att få en helhetssyn kring ämnet så borde framtida studier utgå från verkliga 

observationer och inkludera fler mätinstrument. Patienternas uppfattade hälsorelaterade 

livskvalitet och livssituation genom hela vårdkedjan hade bättre kunnat speglas genom 

att bredda den teoretiska ansatsen. Genom att kombinera både kvalitativa och 

kvantitativa studier så kan en djupare förståelse för patienternas livssituation och 

vårdbehov skapas, så att sjuksköterskor bättre kan utforma mer patientcentrerade 

vårdplaner som stödjer återhämtning, uppmuntrar välbefinnande och minskar lidande 

genom hela vårdkedjan. 

 

10 SLUTSATS 
Den slutsats som kan dras utifrån resultat och syfte är att höftfraktur har en direkt 

negativ påverkan hos den enskilda individens funktionella rörlighet och psykosociala 

aspekter vilket ofta resulterar i minskad självständighet, ökat vårdbehov, bestående 

besvär och ökad isolering, vilket i sin tur negativt påverkar individens hälsorelaterade 

livskvalitet. Studierna utfördes i olika länder, med olika populationer och under olika 

tidsperioder utifrån skilda syften men med samma standardiserade mätinstrument. Trots 

det rapporterade majoriteten av deltagarna att den totala hälsorelaterade livskvaliteten, 

utifrån de fem dimensionerna, hade försämrats jämfört med innan höftfraktur.  
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Funktionell rörlighet var det tema som förändrades mest till följd av höftfraktur. 

Resultatet visade att försämrad rörlighet hade en kumulativ effekt som negativt 

påverkade den totalt upplevda hälsorelaterad livskvaliteten och då främst inom 

dimensionerna för vardagliga aktiviteter och egenvård. Återhämtningen var väldigt 

individuell och skedde främst under det första halvåret för att efter ett år vara måttlig till 

obefintlig. Funktionell rörlighet återgick sällan till funktionellt tillstånd innan 

höftfraktur. 

 

Psykosociala aspekter förändrades inte i samma utsträckning som höftfrakturer. Flera 

patienter led redan innan höftfrakturen av sjukdom, smärta, besvär, ångest eller 

depression. Patienter rapporterade dock en viss ökning i dimensionerna till följd av 

höftfraktur och då främst i anslutning till benbrottet. Operationsmetod och lokala 

komplikationer som infektioner hade störst betydelse för hur patienterna upplevde 

smärta och besvär och självskattning av hälsorelaterad livskvalitet. Fortsatt visade 

patienter som blev skilda från sitt sammanhang och försatta i social isolering, sämre 

självskattning inom ångest och depression samt hälsorelaterad livskvalitet. Fortsatt 

påvisade samtliga studier att ålder var den främsta bidragande faktorn till självskattad 

hälsorelaterad livskvalitet vid höftfraktur. Även om flertalet deltagare var kvinnor så 

kan ingen direkt koppling göras till kön då kvinnor i genomsnitt lever längre än män. 

 

Höftfrakturer medför ytterligare krav på vårdpersonal att praktisera patientcentrerad 

vård då individernas upplevelse av hälsorelaterade livskvalitet och återhämtning skiljer 

sig åt. Författarna till denna litteraturstudie anser att sjukvården borde lägga mer 

resurser på att aktivt arbeta med att utveckla rehabiliteringsprogram som reflekterar 

denna och andra studiers resultat, för att minska bestående besvär och tidigt avvärja 

vidare komplikationer.  Det finns också ett behov av att sjukvården aktivt arbetar med 

att informera patienterna så att de ha har realistiska förväntningar på sin återhämtning. 
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av hälsorelaterad 

livskvalitets  

 

Rapportera utfall av 

hälsorelaterad livskvalitet efter 

total höft artoplastik. 

Tvärsnitts kohortstudie.  

En prospektiv uppföljning efter ett år 

med en “före efter” – design genom 

att använda två typer av 

frågeformulär:  EQ5D and THAQ. 
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dödlighet hos personer i 

vårdhem.  

En prospektiv longitudinell 

kohortstudie. Studien genomfördes 

för att utvärdera funktionell 

återhämtning och jämföra 

hälsorelaterad livskvalitet 3, 6 och 12 

månader efter höftfraktur med 

funktion innan höftfraktur. 

Vid 12 månader efter fraktur 
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självständigt. Hälsorelaterad 

livskvalitet enligt EQ-5D 
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observationsstudie 

Att identifiera oberoende 

faktorer som var korrelerade 

med hälsorelaterad livskvalitet 

efter höftfraktur. 

Prospektiv observationsstudie. 

Hälsorelaterad livskvalitet bedömdes 

genom EQ-5D enkäten och EQ-VAS 

skalan. 

Behovet av vård före fraktur 
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funktionell återhämtning och 
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Resultat från 
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enkäten och genomsnittlig värk 
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dimensioner av EQ-5D-3L vid 
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kontrollstudie. 
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EQ-5D användes för att insamla data. 

Jämfört med kontrollgruppen 
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ångest/depression, 

hälsotillstånd, egenvård och 
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Rogmark, C. (2015) 

Sverige 

PubMed 
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resultat efter 
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pågående årlig 

kohortstudie av 
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För att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

återhämtningen av föregående 

funktion ett år efter 

höftfraktur. 

Kohortstudie. 

EQ-5D-frågeformuläret och EQ-VAS 

skickades via post ett år efter 

operationen för att bestämma 
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återfick sin rörlighet före 
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Hälsorelaterad 
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5D) före och efter 

ortopedisk kirurgi. 

För att bedöma effekten av 

ortopediska kirurgi enligt EQ-

5D.  

Jämförande kohortstudie. EQ-5D data 

analyserades utifrån 2444 patienter 

som opererades vid institutionen för 

ortopedisk kirurgi. Jämförelse mellan 

resultaten från denna kohort och 

svensk EQ-5D 

befolkningsundersökning.  

 I de flesta patienter 

förbättrades EQ-5D 

indexvärdet men nådde inte 

den nivå som rapporterades för 

ett ålders- och könsmatchat 
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Medel 

A Lindgren, J., 

Wretenberg, P., 

Kärrholm, J., 

Garellick, G. and 

Rolfson, O. (2014) 
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PubMed 
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t resultat påverkas 

av kirurgiskt 

tillvägagångssätt 

vid totalt höftbyte: 

en studie av det 

svenska 

höftartroplastiska 

registret inklusive 

42233 

patienter.     

Att bedöma effekterna av 

kirurgiskt tillvägagångssätt vid 

totalt höftbyte på 

hälsorelaterad livskvalitet och 

långvarig smärta och 

tillfredställelse. 

Prospektiv kohortstudie. EQ-5D och 

EQ-VAS samt Charnley-

klassificeringsundersökning (före 

operation) genomfördes vid en, sex 

och tio år efter den huvudsakliga 

operationen. 

 

Resultaten indikerar att visa 

patienter som opererades med 

det direkta laterala 

tillvägagångssättet 

rapporterade sämre EQ-5D 

och EQ-VAS värden jämfört 

med de som opererades med 

det bakre tillvägagångssättet. 

Medel 

B Milte, R., Crotty, M., 

Miller, M., 

Whitehead, C., & 

Ratcliffe, J. (2018) 

Australien 

PubMed 

Livskvaliteten hos 

äldre vuxna efter 

en höftfraktur: en 

empirisk 

jämförelse mellan 

ICECAP-0 och 

EQ-5D-3L 

instrumenten. 

För att empiriskt jämföra 

prestanda för EQ-5D-3L och 

ICECAP-O i en äldre 

australiensisk population med 

höftfraktur. 

Tvärsnittsstudie. Deltagare eller deras 

familjemedlemmar (I händelse av 

allvarlig kognitiv försämring) 

fullbordade ICECAP-O och EQ-5D-

3L instrumenten mellan en och tre 

veckor efter operation.  

Studien indikerar signifikant 

försämring i livskvalitet efter 

höftfraktur.  

Medel 

E Souza, I., Pereira, C. 

and Monteiro, A. 

(2018) 

Brasilien 

Cinahl 

Bedömning av 

livskvalitet med 

hjälp av EQ-5D-

3L instrumentet 

Att bedöma livskvaliteten med 

hjälp av EQ-5D-3L 

instrumentet hos patienter 

inskrivna till sjukhus med 

lårbensfraktur. 

Forskningsstudie. EQ-5D och EQ-

VAS gavs ut till ortopediska 

traumapatienter med lårbensfraktur 

som var 18 år eller äldre vid 

inskrivning och första och andra 

Trots att patienter varierar 

mellan 18 till över 80 år var de 

flesta i populationen 60 år 

eller äldre (60,76%) och 

kvinnor (53,3%). 

Hög 
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hos patienter 

inskrivna till 

sjukhus med 

lårbensfraktur i 

Brasilien. 

uppföljningstillfället. 60 procent av 

deltagarna var 60 år eller äldre. 

Lårbensfraktur hos äldre är 

vanliga och en viktigt att ha i 

åtanke eftersom de leder till 

ökat beroende och dödlighet 

med cirka 50 procent på ett år. 

K Støen, R., Lofthus, 

C., Nordsletten, L., 

Madsen, J., & 

Frihagen, F. (2013) 

Norge 

Cinahl 

Slumpmässig 

studie 

hemiartroplastik 

jämfört med intern 

frakturfixering vid 

lårbenshalsfraktur

er: ingen skillnad 

vid 6 år. 

Jämförelse av resultat utfall 

för smärta, höftfunktion och 

livskvalitet minst 5 år efter 

operationen i en slumpmässig 

studie. Samtidigt jämförs 

patientens överlevnad och 

frekvens av åter operation. 

Slumpmässig kohortstudie. 

Frågeformulär för höftfunktion 

(”Harris hip score”), livskvalitet (EQ-

5D) och vardaglig aktivitet (”Barthel 

ADL”) gavs ut. 

Denna studie visar att 

patientöverlevnad, 

höftfunktion och livskvalitet 

var liknande vid ett generellt 6 

års period efter fraktur oavsett 

slumpmässigt vald grupp. 

Medel 
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Bilaga 3 Demografitabell 

 

Studie/kate

gori 

Antal 

deltagare [n] 

Kvinnor 

[n, %] 

Män [n, 

%] 

Ålder 

(median) 

A 7541 4282 

(56,8) 

3259 

(42,3) 

68,6 

B 87 61 (70,1) 26 

(29,9) 

80,3 

C 10325 7471 

(72,4) 

2854 

(27,6) 

77,3 

D 2444 1359 

(55,6) 

1085 

(44,4) 

Ej 

applicerbar

t 

E 165 88 (53,3) 77 

(46,7) 

18-24 

(4,3%) 

25-60 

(35%) 

61-79 

(37%) 

80+ 

(23,7%) 

F 402 109 (27) 293 (73) 82 

G 140 79 (56,4) 61 

(43,6) 

72,8 

H 60 42 (70) 18 (30) 86,9 

I 741 555 (74,9) 186 

(25,1) 

84 

J 145 101 (69,7) 44 

(30,3) 

<64 

(31,7%) 

65-69 

(33,2%) 

70-74 

(27,6%) 

75-79 

(11,7%) 

>80 (6,9%) 

K 222 165 (73) 57 (27) 82,95 

L 664 485 (73) 179 (27) 84 

  



  
 

VII 

Bilaga 4 EQ-5D Hälsoenkät 

 

EQ-5D EQ-5D är ett standardiserat kvantitativt mätinstrument som utvecklats av 

EuroQol (EQ) Group. Det mäter hälso-status (HS) i förhållande till 

hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) oavsett vilken typ av sjukdom eller 

multipel sjukdom en patient har. EQ-5D är tillgänglig på flera olika språk i tre 

olika former EQ-5D-3L (3-nivå), EQ-5D-5L (5 nivå) och EQ-5D-Y (Ungdom) 

("Hur kan EQ-5D användas - EQ-5D ", 2017). Testet är utformat för 

självförverkligande av patienter och kan administreras via post undersökningar 

eller i kliniker eller sjukhus (Payakachat, Ali & Tilford, 2015). EQ-5D-

frågeformuläret har två komponenter: den första är en HS-beskrivning och 

utvärdering. Den första är ett kort fem-dimensionellt flervalsfråga. De fem 

dimensionerna Rörlighet, Egenvård, Vardagliga aktiviteter, Smärta / obehag 

och Ångest / depression har tre eller fem (beroende på vilken EQ-5D-version 

som används) möjliga svar till exempel inga problem, några problem eller 

extrema problem ("Hur kan EQ- 5D användas - EQ-5D ", 2017). Det finns 243 

möjliga kombinationer som sedan granskas av sjukvårdspersonal och kan 

användas i vård- och behandlingsplaner, forskning, kliniska prövningar, 

hälsoundersökningar och ekonomisk utvärdering. Den hälsosamma 

undersökningen EQ-5D kan användas för att mäta en persons HS eller samlas 

för att övervaka en befolknings HS (Payakachat, Ali & Tilford, 2015). EQ-5D 

systemet kan omvandlas till ett enda indexvärde, genom att analysera de 

beskrivande dimensionerna i enkäten med en “crosswalk-link” funktion, och är 

en viktig funktion hos mätinstrumentet för ekonomiska undersökningar och 

hälsovårds åtgärder. 

 



  
 

VIII 

EQ VAS  Den andra delen av EQ-5D-testet är EQ-VAS som står för vertikal visuell 

analog skala. Till skillnad från provets första del är det en mycket snabb 

utvärdering istället för en beskrivning. vilket ber patienter att indikera sin 

övergripande hälsa på en, allt från "Bästa hälsa" till "Sämsta hälsa". 

 

Patienten uppmanas att markera sitt individuella hälsotillstånd i en 20 cm 

vertikal skala med ändpunkter på 0 och 100. Det finns anteckningar i båda 

ändarna av skalan att bottenhastigheten (0) motsvarar "Sämsta hälsa du kan 

tänka dig”, och den högsta hastigheten (100) motsvarar "Bästa hälsa du kan 

tänka dig". Patienten uppmanas att ställa in en "X" (EQ-5D-5L) eller en linje 

(EQ-5D-3L) i den del av skalan som bäst utvärderar sin HS vid det tillfället. 

Skriv sedan motsvarande nummer i rutan "Din hälsa idag" (Reenen och 

Janssen, 2015). 

 

 


