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Sammanfattning: Höftfrakturer är ett växande problem bland äldre och det 

påverkar den psykiska hälsan negativt. I dagsläget ligger 
fokusen inom vården i huvudsak på hur patienten mår fysisk 
efter en höftfraktur. Som sjuksköterskor har vi möjlighet att 
påverka patientens psykiska välbefinnande. Syftet med 
studien var att belysa äldre patienters psykiska hälsa efter en 
höftfraktur. En granskning av 15 vetenskapliga artiklar 
genomfördes. Resultaten visade att äldre patienter med 
höftfraktur riskerade att drabbas av psykisk ohälsa som 
depression, ångest och förvirring. Den psykiska hälsan 
påverkade rehabiliteringen och förekomsten av 
komplikationer. Avgörande för en god psykisk hälsa var att 
patienten upplevde någon grad av kontroll över sin situation 
efter höftfrakturen. Psykisk ohälsa efter frakturen ökade 
också risken för institutionalisering och mortalitet. Det 
behövs mer kvalitativ forskning som kan ge en djupare insikt 
i äldres psykiska hälsa, men också forskning som granskar 
åtgärder och deras effekt på äldres psykiska hälsa efter en 
höftfraktur. 
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Abstract: Hip fractures are a growing problem among the elderly and it 

affects the mental health negatively. Today the focus in 
health care is mainly on patients’ physical functioning after a 
hip fracture. As nurses we have the opportunity to affect the 
patients mental well being. The aim of this study was to 
examine elderly patients’ mental health after a hip fracture. A 
systematic review was carried out, in which fifteen scientific 
articles were examined in detail. The results showed that 
elderly patients with a hip fracture were at risk to develop 
mental ill health such as depression, anxiety and delirium. 
The mental health affected the rehabilitation and presence of 
complications. Essential for a good mental health was that 
the patients experienced some degree of control of their 
situation after a hip fracture. Mental ill health after the 
fracture increased the risk for institutionalization and 
mortality. Further qualitative research is necessary for a 
deeper understanding of the mental health of the elderly, but 
also research that examines interventions and their effects on 
the mental health of the elderly after a hip fracture.  
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Inledning 
 

Varje år inträffar ungefär 18 000 höftfrakturer i Sverige (Socialstyrelsen, 2003). Risken 
att drabbas av höftfraktur ökar med stigande ålder (Thorngren, 2006) och 90 % av 
patienterna med höftfraktur är över 65 år (Strömberg, 1998). Vanligaste orsaken till 
höftfraktur är att patienten har fallit (Folkhälsorapporten, 2001). Patienter med 
höftfraktur är bland de mest vårdkrävande grupperna inom sjukvården. Inom ortopedin 
använder dessa patienter 25 % av vårddygnen. Höftfrakturer och rehabiliteringen som 
följer kostar samhället 2,3 miljarder kronor årligen (Thorngren, 2006). Höftfraktur leder 
till att rörligheten blir nedsatt under en period eller i värsta fall permanent. Den psykiska 
hälsan påverkas vid en höftfraktur och i dagsläget ligger fokusen inom vården på hur 
människan mår fysiskt efter en höftfraktur (Dehlin & Rundgren, 2007). Psykisk ohälsa 
som kräver behandling drabbar var fjärde person över 65 år (Stiftelsen Stockholms läns 
Äldrecentrum, 2001). Det är välkänt att dödligheten är hög efter en höftfraktur (Olsson, 
2006). Forskning visar att äldre kvinnor med höftfraktur har mer än dubbelt så stor risk 
att dö än andra äldre kvinnor, även efter att ålder och hälsa innan frakturen tagits med i 
beräkningen (Empana, Dargent-Molina & Bréart, 2004).  
 
I omvårdnadsarbetet kommer sjuksköterskan i nära kontakt med patienten, och är den 
som har möjlighet att påverka hur patientens välbefinnande är (Socialstyrelsen, 2005). 
 

Bakgrund 
 

I föreliggande arbete används begreppet äldre, som här innefattar personer över 65 år. 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bör personer mellan 65-79 år kallas ”yngre” 
äldre, medan personer från 80 års ålder bör kallas ”äldre” äldre. Orsaken till det är att 
den funktionella och hälsomässiga statusen skiljer sig mycket åt mellan de två 
grupperna av äldre. I Sverige börjar ålderspensioneringen för de flesta vid 65 år och 
därför används ofta denna ålder som gräns mellan äldre och yngre (Larsson & 
Rundgren, 2003). 
 

Höftfrakturer  
 

Så tidigt som i 1824 beskrevs förekomsten av höftfrakturer ur ett sjukhusperspektiv. På 
1950-talet började forskare visa att incidensen av höftfrakturer ökade, både 
internationellt och i Sverige. Sedan har flera hundra studier publicerats som visar en 
ökning i förekomsten i Skandinavien och i övriga världen. Orsaksfaktorer har studerats, 
där osteoporos har blivit särskilt uppmärksammat (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Till en början fick patienten inte belasta det opererade benet eftersom det var en vanlig 
uppfattning att belastning skulle försämra läkningen. Det orsakade att cervikala 
frakturer i Lund i år 1951 hade en belastningfri period på 118 dagar och en 
medelvårdtid på 139 dagar. För trokantära frakturer var talen något lägre. Först i år 1975 
infördes direkt postoperativ belastning, och efter det har medelvårdtiden sänkts. I 
Sverige idag är medelvårdtiden runt 10 dagar, och efter sjukhusvistelsen återgår ungefär 
hälften av patienterna direkt till tidigare boendeform (Socialstyrelsen, 2003).  
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Antalet höftfrakturer har ökat avsevärt under de senaste decennierna. Enligt 
Socialstyrelsen (2003) kommer ökningen att fortsätta, i huvudsak på grund av ett 
ökande antal äldre i befolkningen, men också beroende på att äldre över 80 års ålder har 
en ökad risk för frakturer. Äldre har ofta andra sjukdomar som behöver behandling, och 
på grund av det kan en höftfraktur hos dessa patienter göra att de får ett stort behov av 
vård. Prognosen har emellertid förbättrats mycket under senare år, genom förbättrade 
behandlingsmetoder.  
 
Cervikala och trokantära frakturer utgör de vanligaste höftfrakturerna bland de äldre 
idag (Lindgren & Svensson, 1996). Cervikala frakturer går genom lårbenshalsen, och 
trokantära frakturer går genom muskelfästena strax nedom lårbenshalsen. 
Höftfrakturerna kan vara odislokerade eller dislokerade (Järhult & Offenbartl, 2006). De 
flesta frakturerna opereras med reposition och osteosyntes, vilket innebär 
tillrättaläggande av brottet och fixering med hjälp av skruvar, spikar och plattor 
(Socialstyrelsen, 2003). Artroplastik har börjat ersätta spikningen vid cervikala frakturer 
(Järhult & Offenbartl, 2006). Artroplastik innebär antingen en total höftplastik, eller att 
bara lårbenshalsen och lårbenshuvudet ersättas, hemiartroplastik. Fördelen med 
artroplastik är att patienten kan belasta höften fullt efter operationen (Lindgren & 
Svensson, 1996). 
 
Alla patienter med höftfraktur behöver opereras akut, helst inom 24 timmar. Det är för 
att undvika komplikationer och förlängd vårdtid. En fördröjning av operation har 
sammanhang med ökad sjukdomsförekomst och dödlighet. Incidensen av trycksår ökar 
också vid fördröjd operation. Funktionell status efter 3 månader har visats vara sämre 
om patienten väntade längre med att opereras (Socialstyrelsen, 2003).  
 
En tidig mobilisering postoperativt är viktig för att motverka komplikationer som 
trycksår, djup ventrombos och lunginflammation. Det är av stor vikt att patienten är 
tillräckligt smärtlindrad vid mobiliseringen, då smärta brukar vara det som hindrar 
patienten mest vid övningarna. Dessa övningar kan vara att ta sig i och ur sängen, vara 
ute och gå i sjukhuskorridoren med gångbord som hjälpmedel samt ADL träning 
(Järhult & Offenbartl, 2006). Patienten bör belasta benet så mycket som möjligt. Målet 
med träningen är att patienten kan återfå en bra funktion och så snabbt som möjligt få 
återvända hem (Socialstyrelsen, 2003). 
 
De allra flesta höftfrakturer är fallrelaterade. Ofta är skelettet försvagat av osteoporos, 
vilket är orsaken till att även ett lindrigt fall kan leda till en fraktur (Järhult & 
Offenbartl, 2006). Osteoporos innebär förtvining av benvävnaden, som gör att benet blir 
poröst och bräckligt (Lindskog, 2004). Osteporos kan bland annat bero på 
kortisonbehandling, brist på kalcium, rökning och fysisk inaktivitet (Mellström, 2008). 
 
Det är flest kvinnor som drabbas av höftfrakturer. Enligt Thorngren (2006) är hela 70 % 
av patienterna kvinnor. Orsaken till detta är att kvinnor uppnår en högre ålder än män, 
samtidigt som de har en ökad förekomst av osteoporos. Risken för att en kvinna ska 
drabbas av höftfraktur under sitt liv har beräknats till 20%, och bland kvinnor som når 
90 års ålder har nästan varannan haft en höftfraktur. 
 
För ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetsarbete är det viktigt att registrera de 
åtgärder som höftfrakturpatienterna behandlas med samt åtgärdernas resultat. I Sverige 
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finns kvalitetsregistret RIKSHÖFT, som bildades i 1988. RIKSHÖFT möjliggör en 
kontinuerlig kvalitetskontroll, och ger tillfälle att följa förbättringsarbetet för denna 
patientgrupp (Socialstyrelsen, 2003). RIKSHÖFT gör kvalitetskontrollen möjlig genom 
att öppna för inbördes jämförelser av olika regioner och sjukhus, vilket ökar 
medvetenheten om de deltagande klinikernas behandlingsresultat. På det sättet skulle 
förbättringar av både behandling och rehabilitering kunna påskyndas i hela landet. 
Registreringen har spritt sig ut i världen under namnet Standardised Audit of Hip 
Fractures in Europe (SAHFE). Sedan 1999 är den svenska registreringen samordnat 
med den internationella till RIKSHÖFT/SAHFE. Med hjälp av ett nytt datorprogram 
finns nu möjligheter till direkta beräkningar på egna data samt direkt kommunicering av 
data mellan de deltagande klinikerna (Hommel, 2005). 
 

Hälsa och ohälsa 
 

Hälsa är ett stort begrepp som omfattar hur vi känslomässigt uppfattar och hanterar vår 
situation. Enligt WHO är definitionen (1948) på hälsa att det är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Psykisk hälsa innefattar flera 
dimensioner. Är människan i balans uppfattas det som god hälsa. Med att vara i balans 
menas att människan är i jämvikt på psykologiska, biologiska och sociala plan. 
Forskning kring ohälsa och livshändelser gjordes på 1960-talet. Studien kom fram till 
att om en människa drabbas av en stor livshändelse så drabbades personen lättare av 
sjukdom (Rydén & Stenström, 2000).  
 
Ohälsa definieras enligt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (2001) som en 
nedsättning av funktionsförmåga och välbefinnande, som i den miljön människan 
befinner sig utgör hinder för möjligheterna att förverkliga de egna önskningarna om ett 
fullödigt liv. Utvecklingen i samhället är att vi lever längre, uppnår en högre ålder och 
att förväntningarna på att äldre ska leva mer självständigt ökar (Thorngren, 2006). 
Enligt Åsberg (1990) utvecklades begreppet ADL, aktiviteter i dagliga livet, på 1950 
talet. Genom att studera patienter med höftfraktur visade det sig att ADL återtogs i en 
viss ordning. Först kommer matintag, sedan kontinens, förflyttning, av- och påklädning 
och till sist badning. Således är en patient som är beroende av hjälp vid matintag, även 
beroende av hjälp med de övriga fem delarna. ADL handlar om vad människor ska 
kunna utföra för att känna självständighet. ADL delas in i fem kategorier, vilka är 
personlig, instrumentell, kommunikation, yrkesrelaterad och fritid. ADL bedöms för att 
patienten ska få den vård som behövs, för att utvärdera de åtgärder som genomförts och 
för att underlätta för vårdpersonalen. 
 
Enligt Piuva, Grönqvist & Söderlund (2000) är äldre personer mer utsatta inom 
sjukvården därför att åldrandet i sig medför en förändring både kroppsligen och 
psykiskt. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (2001) visar på att förutfattade 
meningar, egna krav på att aktivt liv och vaga symtom gör att personer över 65 inte 
söker vård själva, vilket leder till att äldres ohälsa oftast förblir oupptäckt. Rydén & 
Stenström (2000) skriver att när en människa råkar ut för en sjukdom kommer hela 
kroppen i obalans. Personers hälsa påverkas om de har gått igenom stora 
livsförändringar. 
 
Psykisk ohälsa kan visa sig som bland annat depression, ångest eller förvirring 
(Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2001). Med depression menas att 
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stämningsläget är sänkt större delen av dagen och/eller att mycket av det som brukade 
vara intressant eller glädjeskapande inte längre är det. Förutom det föreligger minst fem 
övriga symtom, som till exempel viktändring, sömnstörning, skuldkänslor, 
värdelöshetskänslor, koncentrationssvårigheter, svaghetskänsla eller självmordstankar. 
Symtomen måste visa sig under minst två veckor (Persson, 2009). Depression kan även 
visa sig som somatiska symtom som huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter, förstoppning 
och oklara smärtor. Det finns lätt depression och svårare depression, som i värsta fall 
kan leda till självmord (Dehlin & Rundgren, 2007; Levander, Adler, Gefvert & 
Tuninger, 2006). Depression hos äldre är relativt vanligt och benämnts som 
åldersdepression. Anledningen till det är att äldre drabbas av fler sorger, kriser, 
förändringar i koncentrationen av transmittorsubstanser samt olika sjukdomstillstånd än 
yngre (Dehlin & Rundgren, 2007). Ångest innebär att personen som är drabbad har stor 
ängslan och oro som personen inte klarar att få kontroll över. Enligt Dehlin & Rundgren 
(2007) förekommer det ofta att personen har muntorrhet, takykardi, hyperventilation, 
svettningar, diarré, urinerar ofta och har en upplevelse av att inte få luft. Ängslan är en 
mildare form av ångest (Levander et al., 2006). Förvirring är ett tillstånd där den 
drabbade personen är desorienterad, okoncentrerad, talar osammanhängande och har 
svårighet att komma ihåg. Personen har ofta hallucinationer. Orsaker till förvirring kan 
bland annat vara hjärtsvikt, urinvägsinfektion eller läkemedelsanvändning. Äldre är 
särskilt utsatta för förvirring, till exempel efter operationer eller trauma (Manos & 
Braun, 2006; Wattis & Curran, 2006). Mellan 10-22 % av alla äldre som blir inlagda på 
sjukhus drabbas av förvirringstillstånd (Wattis & Curran, 2006). 
 

Sjuksköterskans kompetensområde 
 

En viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att i möte med varje enskild 
patient observera förändringar i patientens hälsa och bevara den hälsa som redan finns. 
Kompetensen omfattar även att motivera patienten till att få insikt i sin sjukdom 
och/eller ta sig ur en för patienten både fysisk och psykisk påfrestning. Den stödjande 
funktionen visas i omvårdnadsarbetet genom att hjälpa patienten att hantera 
konsekvenserna av sin sjukdom samt behandling. Tron på patientens egen förmåga och 
att tydligt visa detta hör till sjuksköterskans kompetens (Socialstyrelsen, 2005). 
Sjuksköterskan är omvårdnadsexpert vilket bland annat innebär att starta där patienten 
är och inte stanna för mycket vid patientens sjukdom. Grunden i omvårdnaden är att 
visa patienten att det finns stöd och mötet mellan patienten och sjukvården ska föras 
positivt. Skapande av trygghet görs genom att uppträda lugnt och att se till att patienten 
får tala med sjukvårdspersonal ostört (Carlson, 1991). Sjuksköterskans förhållningssätt 
är av stor betydelse i bemötandet av patienten (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan 
ska ha god kommunikationsförmåga, vara lyhörd för patientens behov samt stödja 
patienten och anhöriga. Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter varje enskild patient 
med respekt och uppmärksammar vad patienten vill, men inte kan uttrycka så väl. 
 
Patienten har också ett liv med många interaktioner med andra människor, vilket vården 
ska sträva efter att bevara (Rehn, 2008). Fossum (2007) skriver att sjuksköterskan kan 
skapa goda relationer genom att stödja patienten och anhöriga och sörja för en god 
kommunikation. Grundläggande är dock att hjälpa patienten att bibehålla hälsa och 
tillhandahålla patienten information som behövs för tillfället.  
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Observationskompetensen är en viktig del i arbetet med patienten för att rätt vård i rätt 
mängd ska erhållas (Almås, 2002). Bedömningar av patientens hälsostatus görs 
tillsammans med vårdpersonal, för att kunna bedöma vilka åtgärder som ska göras 
(Åsberg, 1990). Sjuksköterskan ska dokumentera för att uppnå en trygg vård och för att 
alla i personalen ska vara insatta i vad som gäller i vården av patienten (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
Aanderaa (1995) skriver att vården handlar om ett samspel mellan sjuksköterska och 
patient, där sjuksköterskan ska handla, fundera och visa empati. Sjuksköterskans 
agerande påverkar patienten. Patientens egna engagemang främjas genom att stärka 
patientens aktivitet och självständighet. Socialstyrelsen (2005) skriver att 
sjuksköterskan ska samarbeta med medarbetarna så det blir delaktiga i omvårdnaden. 
Tillsammans skapas en god vård där sjuksköterskan ska dela med sig av sin kunskap.  
 
Enligt Antonovsky (2005) är en persons känsla av sammanhang, KASAM, den 
egenskap som i huvudsak avgör i vilken utsträckning människan rör sig mot en bättre 
hälsa. Antonovsky utgår ifrån att den person som har en utpräglad känsla av 
sammanhang i större grad kan tolerera stress, på det sättet att personen ser på 
påfrestande situationer som utmaningar snarare än hot. Alla personens resurser, som 
kunskaper, coping och socialt stöd, mobiliseras därför på ett effektivt sätt. Vidare menar 
Antonovsky (2005) att känslan av sammanhang består av tre delkomponenter. Den 
första komponenten är begriplighet, vilket innebär att personen uppfattar livet och 
händelser i livet som begripliga, att de går att ordna och förklara. Den andra 
komponenten är hanterbarhet, vilket betyder att personen upplever att han har inflytande 
över sitt liv, eller att någon han kan förlita sig på har det. Den tredje delkomponenten är 
meningsfullhet, vilket kan betraktas som motivationskomponenten i KASAM. 
Meningsfullhet innebär att personen söker en mening i händelser och upplevelser i livet. 
 
Känslan av sammanhang utvecklas och etableras tidigt i livet, och enligt Antonovsky 
(2005) är den därefter tämligen stabil. Studier tyder däremot på att KASAM kan 
förbättras genom terapeutiska insatser (Rydén & Stenström, 2000).  
 

Syfte 
 

Syftet var att belysa äldre patienters psykiska hälsa efter en höftfraktur. 
 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. Fribergs beskrivning (2006) av att göra en 
litteraturöversikt användes som metod. En litteraturstudie utgår enligt Friberg (2006) 
från en problemformulering för att skapa en översikt över vilken kunskap som finns 
inom ett specifikt vårdvetenskapligt område. I föreliggande arbete granskades 
kvantitativa artiklar.  
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Datainsamling  
 

Artikelsökning har skett i databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden gjordes om till 
MesH-termer för PubMed och Thesaurus för Cinahl. Sökorden var hip fractures, mental 
health, depression, fear, anxiety, aged och aged, 80 and over i PubMed och hip 
fractures, mental health, psychological, depression, delirium och aged i Cinahl.  
 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de handlade om patienter över 65 år med 
höftfraktur och deras psykiska hälsa, var publicerade mellan 2001 och 2008, 
engelskspråkliga och vetenskapliga. Exklutionskriterierna för artiklarna var att de 
handlade om patienter med demens eller psykisk ohälsa under tiden innan höftfrakturen.  
 
Till en början söktes artiklar som var publicerade mellan 2003 och 2008. Sökningen 
utökades sedan till att omfatta artiklar publicerade mellan 2001 och 2008, för att hitta 
flera relevanta artiklar. Sökhistorian redovisas i tabell 1, bilaga I. 
 
Efter läsning av abstrakt hittades 32 studier. Artiklarna lästes och sammanfattades för 
att bedöma relevans i förhållande till syfte. Efter diskussion valdes 17 av artiklarna bort. 
Orsaken till det var att de inte motsvarade litteraturstudiens syfte, då de fokuserade på 
smärta, operationen, ADL, rehabiliteringen eller var inriktade på särskilda folkgrupper. 
Till urval 2 valdes 15 artiklar för att användas i resultatet. Carlsson & Eimanns (2003) 
bedömningsmall för kvantitativa studier användes för att granska artiklarnas grad av 
vetenskaplighet, vilket redovisas i artikelöversikten i tabell 2, bilaga II. 
Bedömningsmallen visas i bilaga III.  
 

Databearbetning 
 

Resultatartiklarna lästes och granskades ett flertal gånger. Varje artikels resultat 
sammanfattades och diskuterades, och de delar av resultaten som motsvarade 
litteraturstudiens syfte lyftes fram. En jämförelse mellan artiklarnas resultat gjordes för 
att hitta likheter och skillnader. Efter jämförelsen delades resultaten upp i olika 
kategorier, vilka var depression, ångest, rädsla för att falla, hopplöshet, förvirring och 
påverkan på rehabiliteringen. Efter sammanställning av kategorierna redovisas 
litteraturstudiens resultatet under tre rubriker. Den första rubriken är depression och 
ångest, där också hopplöshet och rädsla för att falla är beskrivna. Den andra rubriken är 
förvirring och den tredje är den psykiska ohälsans påverkan på rehabiliteringen. 
 

Resultat 
 

Depression och ångest                             
 

Major depressive disorder (MDD) utvecklades hos ungefär 15 % av patienterna med 
höftfraktur och majoriteten av de patienterna hade börjat få depressiva symtom under 
sjukhusvistelsen (Lenze et al., 2007a). I en studie (Oude Voshaar et al., 2007) hade 
drygt 17% av patienterna utvecklat depression inom 6 veckor efter höftfrakturen. Efter 6 
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månader var antalet över 20 %. Risken för att patienten ska utveckla depressiva symtom 
var störst under tiden direkt efter höftfrakturen, däremot hade många av patienterna en 
drastisk nedgång i depressiva symtom inom 2 veckor efter utskrivning från sjukhuset 
(Lenze et al., 2007a). Bruggemann, Nixon & Cavenett (2007) visade att patienter som 
hade depressiva symtom inom en vecka efter höftfrakturen, också känner sig 
deprimerade tre veckor senare.  
 
Enligt Bruggemann et al. (2007) var nivån av hopplöshet generellt låg bland patienterna 
under de första 3 veckorna efter höftfrakturen. Studien visade att patienter som inte 
kände att de hade kontroll över sin situation efter frakturen i större grad kände 
hopplöshet än patienter som tyckte att de hade mer eller mindre kontroll över sin 
situation. Hopplöshet i det sammanhanget kopplades till utveckling av depressiva 
symtom. Patienter som kände att de inte hade kontroll över situationen de befann sig i, 
blev i större grad deprimerade än patienter som upplevde någon grad av kontroll. 
 
Depression bland äldre patienter med höftfraktur var relaterat till förekomsten av 
smärta, nedsatt kognitiv funktion och mobilitet före frakturen (Lenze et al, 2007a, Oude 
Voshaar et al., 2007). Postoperativ smärta och ångest efter frakturen var de starkaste 
indikatorerna för utveckling av depression (Oude Voshaar et al., 2007). Graden av 
ångest hos patienter med höftfraktur avtog under en 3 veckors period efter 
höftfrakturen. Ångest uppträdde i större grad bland patienter som uppgav att de inte 
upplevde någon kontroll över sin situation efter höftfrakturen, än bland patienter som 
kände någon grad av kontroll över sin situation (Bruggemann et al., 2007).  
 
En studie kom fram till att patienter som fått depressiva symtom efter en höftfraktur 
hade större sannolikhet att dö, om patienterna däremot var optimistiska minskade 
mortaliteten efter höftfrakturen (Fredman, Hawkes, Black, Bartrand & Magaziner, 
2006). Deprimerade patienter hade också en högre genomsnittlig smärta 3 och 6 
månader efter höftfrakturen (Oude Voshaar et al., 2007). 
 
Givens et al. (2008) kom fram till att majoriteten av patienter med höftfraktur hade 
minst en kognitiv störning eller störning i sinnesstämningen, som depression eller 
förvirring. Ibland sågs en tydlig överlappning av dessa störningar hos patienten. 
Förvirring hade betydelse för utveckling av depressiva symtom hos patienten över tid 
(Lenze et al., 2007a). 
 

Förvirring 
 

I samband med höftfrakturen utvecklade 62 % av patienterna förvirring (Olofsson, 
Lundström, Borssén, Nyberg & Gustafson, 2005). I en annan studie var antalet 40 % 
(Marcantonio, Ta, Duthie & Resnick, 2002). Förekomsten av förvirring minskade under 
de första veckorna efter operationen. En studie visade att förekomsten av förvirring var 
över 14 % efter 1 dag, jämfört med nästan 6 % efter 12 dagar (Milisen et al., 2002). 
Patienterna som utvecklade förvirringstillstånd var äldre (Milisen et al., 2002) och hade 
i större grad nedsatt fysisk förmåga än patienter utan förvirring (Marcantonio et al., 
2002; Olofsson et al., 2005). Patienter med förvirring drabbades i större grad av 
komplikationer som UVI (Lundström et al., 2007; Olofsson et al., 2005), trycksår 
(Lundström et al., 2007) och malnutrition (Olofsson et al., 2005) under 
sjukhusvistelsen, jämfört med patienterna utan förvirring. Komplikationer såsom 
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pneumoni, nya frakturer, djup ventrombos, dislokation av höftprotesen, hjärtinfarkt och 
magsår drabbade endast patienter med förvirring. Under sjukhusvistelsen var patienter 
med förvirring oftare deprimerade (Olofsson et al., 2005). Förvirringstillstånd i sig själv 
var associerat med längre vårdtid på sjukhus (Lundström et al., 2007). 
 
Förvirrade patienter var sämre på att gå efter utskrivning (Givens et al., 2008; Olofsson 
et al., 2005). Patienter med höftfraktur som blev inskrivna från eget boende, och som 
sedan utvecklade förvirringstillstånd, vårdades längre på sjukhus (Olofsson et al., 2005). 
Patienter inskrivna från eget boende som utvecklade förvirring under sjukhusvistelsen, 
kunde i mycket lägre grad utskrivas till samma boende (Givens et al., 2008; Olofsson et 
al., 2005), och skillnaden höll i sig även efter 4 månader. Patienter med förvirring hade 
4 månader efter frakturen fortfarande mer komplikationer än patienterna utan 
förvirringstillstånd. De var fortfarande mer deprimerade, hade mer sömnproblem, flera 
episoder av förvirring och hade i större omfattning haft hjärtsvikt (Olofsson et al., 
2005). Utveckling av förvirring under sjukhusvistelsen kan sättas i samband med 
nedsatt ADL efter rehabiliteringen samt död 1 månad efter frakturen (Givens et al., 
2008). Enligt Olofsson et al. (2005) dog 18 % av patienterna med förvirring innan 4 
månader efter frakturen, jämfört med 4 % av patienterna som inte utvecklade 
förvirringstillstånd. 
 
Marcantonio et al. (2002) visade att kopplingen mellan allvarlighetsgrad av förvirring 
och institutionalisering eller död var tydlig. Studien använde mätinstrumentet Memorial 
Delirium Assessment Scale (MDAS) för att avgöra om patienten hade grav eller mild 
förvirring. Medianen för alla patienternas poäng (12,44) användes som gräns mellan 
mild och grav förvirring. Maxpoäng var 30 och patienter som fått poäng över medianen 
klassades som patienter med grav förvirring. Nedsatt ADL, placering på institution och 
död var tre gånger mer sannolikt bland patienter med grav förvirring jämfört med 
patienter med mild förvirring. Som jämförelse hade patienter med få eller inga symtom 
på förvirring mycket bra långtids-resultat av rehabiliteringen efter höftfrakturen. Alla 
dessa patienter var vid liv och aktiva i samhället 6 månader efter frakturen. 
 

Den psykiska hälsans påverkan på rehabiliteringen 
 

Depressiva symtom bland äldre kvinnor med höftfraktur påverkade det förväntade 
resultatet av träningen negativt (Resnick et al., 2007). Depressiva symtom påverkade 
däremot inte direkt träningsmönster/-beteende bland kvinnorna i studien. En annan 
studie (Hershkovitz, Kalandariov, Hermush, Weiss & Brill, 2007) visade tydligt att 
depression var en viktig prognostisk faktor för resultatet av rehabiliteringen. Majoriteten 
av patienterna med depressiva symtom under rehabiliteringen, flyttade till institution 
efter sjukhusvistelsen. Depressiva symtom hade ett tydligt samband med lågt deltagande 
under rehabiliteringen samt sämre resultat av rehabiliteringen (Lenze et al., 2004). 
Depressiva symtom initialt var relaterat till sämre återhämtning gällande ADL 1 år efter 
frakturen (Ostir et al., 2002). Deprimerade patienter åstadkom en lägre funktionsnivå 
(Hershkovitz et al., 2007; Oude Voshaar et al., 2006; Oude Voshaar et al., 2007), hade 
längre vårdtid (Hershkovitz et al., 2007; Lenze et al., 2004) och hade lägre sannolikhet 
att återvända till hemmet efter rehabiliteringen (Givens et al., 2008; Hershkovitz et al., 
2007; Lenze et al., 2004), än patienter utan depressiva symtom. Som jämförelse visade 
andra studier att patienter med hög grad av optimism återhämtade sig bättre och återfick 
en betydligt bättre funktion, än patienter med depressiva symtom (Fredman et al., 2006; 
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Ostir et al., 2002). Optimistiska patienter tycktes nå sin maximala förbättring i olika 
funktionstester ungefär 6 månader innan patienter med depressiva symtom (Fredman et 
al., 2006).  En studie genomfört av Lenze et al. (2007b) visade däremot att deprimerade 
patienter med höftfraktur på fristående rehabiliteringssjukhus, hade lika bra resultat av 
rehabiliteringen som icke-deprimerade patienter.  
 
Resnick et al. (2007) visade att flera patienter minskade på aktivitetsnivån efter en 
höftfraktur på grund av rädsla för att falla på nytt. Rädslan för att falla påverkade 
däremot inte träningsmönstret/-beteendet efter frakturen. Enligt Oude Voshaar et al. 
(2006) var rädsla för att falla relaterat till sämre funktionell återhämtning efter 
frakturen. Efter 6 veckor hade rädslan för att falla i större grad samband med funktionell 
återhämtning än andra faktorer som depression och smärta. 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

För att få fram så relevanta resultatartiklar som möjligt användes Mesh-termer och 
Thesaurus-termer i databassökningen. Undantaget är sökordet psychological, då det inte 
fanns tillsvarande term i verken Mesh eller Thesaurus. Ordet användes som fritext i 
sökningar tillsammans med Mesh- eller Thesaurus-termer. Till en början söktes artiklar 
publicerade från 2003, men efter sökningar och genomläsning av artiklar stod det klart 
att söket måste utvidgas för att få flera artiklar som svarade till syftet. Därför gjordes 
nya sök efter artiklar publicerade mellan 2001-2008. Antalet resultatartiklar kunde varit 
större om söket hade utvidgats ytterligare, men äldre studier bedömdes som inaktuella 
och söket begränsades därför till artiklar publicerade från 2001.  
 
Flera av sökningarna gav 40 eller flera träffar. Det höga antalet träffar, där endast ett 
fåtal artiklar valdes ut till urval ett, tyder på att sökningarna gav många irrelevanta 
träffar. Flera av artiklarna förekom i flera sökningar, vilket kan betyda att sökorden 
ändå var relevanta och att sökningen var grundlig i databaserna. Det innebär också att 
artiklarna som framkom i sökningarna motsvarade föreliggande arbetes syfte. Till urval 
ett valdes 32 artiklar ut. Antalet artiklar i urval ett var relativt lågt, därför att abstrakten 
blev kritiskt granskade och endast ett fåtal av abstrakten verkade svara till syftet. 
Svagheten med detta är att ett stort antal artiklar valdes bort efter att endast abstrakten 
lästs. I urval två valdes 15 av de 32 artiklarna ut. Artiklarna som valdes i urval två var 
publicerade de senaste sju åren, vilket kan ses som en styrka då det betyder att 
forskningen som resultatet baserats på är aktuell. 
 
Bara studier där patienterna utvecklade psykisk ohälsa efter höftfrakturen används i 
resultatet, för att resultatet ska motsvara syftet. Det innebär att flera studier där 
patienterna hade symtom på psykisk ohälsa innan frakturen, valdes bort. Studier som 
handlade om patienter med demens och höftfraktur valdes också bort, då det bedömdes 
att bara studier där patienterna själva i en så stor grad som möjligt kunde bedöma sin 
egen psykiska hälsa, var intressanta i förhållande till syftet.  
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I urval ett förekom både kvantitativa och kvalitativa studier. I urval två valdes bara 
kvantitativa studier, vilket innebär att resultatet enbart bygger på kvantitativ forskning. 
En styrka med det är att resultatet bygger på data som kan generaliseras då alla 
studierna innehåller information från ett stort antal patienter. Det gjorde det också 
lättare att jämföra de olika artiklarna. En svaghet är att det inte ger en djupare förståelse 
för patienternas psykiska hälsa och hur de själva upplever att den påverkar olika 
aspekter på deras liv.  
 
Samma författare har skrivit flera av artiklarna som framkom i sökningarna. Studierna 
valdes att ta med i resultatet då de har olika syften och därför olika resultat. Att samma 
författare förekommer flera gånger i sökningarna tyder på att de har mycket kunskap 
inom ämnet. Samtliga resultatartiklar är från västliga länder. En styrka med det är att 
studierna visar på resultat som lätt kan tillämpas i svensk sjukvård.  
 

Resultatdiskussion 
 

Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för 
kvantitativa studier. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet graderades mellan grad I-III. 
Grad I stod för hög vetenskaplighet och grad III stod för låg vetenskaplighet. Alla 
artiklarna granskades en gång. Nästan hälften av studierna hade ett bortfall på över 20 
%, vilket kan minska generaliserbarheten. Över hälften av artiklarna angav inte etiska 
aspekter. Alla artiklarna utom en fick vetenskaplig grad I, vilket tyder på att 
föreliggande arbetes resultat har stor reliabilitet. En artikel fick vetenskaplig grad II, 
vilket till stor del beror på stort bortfall, att etiska aspekter inte är angivna samt att 
anknytning till tidigare forskning saknades i diskussionen. I samtliga artiklar var det 
flest kvinnor som deltog. Det stämmer överens med statistik som visar att tre fjärdedelar 
av personerna som drabbas av höftfrakturer är kvinnor (Thorngren, 2006). 
 
Resultatet visade tydligt att andelen patienter som utvecklade depression efter en 
höftfraktur var hög (Lenze et al., 2007a; Oude Voshaar et al., 2007). Under det första 
halvåret efter frakturen utvecklade 20 % av patienterna depressiva symtom (Lenze et al., 
2007a). Upplevde patienten postoperativ smärta, ångest eller en känsla av hopplöshet 
var risken stor för depression utvecklades (Lenze et al., 2007a; Oude Voshaar et al., 
2007). Risken för att utveckla depression var störst under tiden direkt efter frakturen 
(Lenze et al., 2007a). Samtliga studier som redovisas i resultatet kom fram till att en 
betydlig andel av patienterna som drabbats av höftfraktur, utvecklade psykisk ohälsa i 
form av bland annat depression, ångest och förvirring. Förekomst av depression hos 
äldre är inte ett normalt tillstånd och ska behandlas (Dehlin & Rundgren, 2007; 
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2001; Piuva et al., 2000). Sjuksköterskans roll 
är att uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa för att kunna arbete förebyggande eller 
lindra lidandet vid depression (Socialstyrelsen, 2005). För att kunna identifiera patienter 
som har större risk att utveckla depression efter höftfrakturen, är det viktigt att 
sjukvårdspersonal gör en grundlig anamnes och har kunskap om vilka faktorer som har 
samband med utvecklingen av depressiva symtom. En snabb identifiering av patienter 
som löper stor risk att utveckla depression är att föredra. Det är lättare att behandla 
depression i ett tidigt skede, eller i bästa fall förebygga utveckling av depression.  
 
Patienter med depressiva symtom efter en höftfraktur hade större risk att dö (Fredman et 
al., 2006). Självmordrisken är högre bland äldre än den är hos yngre (Dehlin & 
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Rundgren, 2007; Piuva et al., 2000). Sjuksköterskan ska värna om patientens hälsa och 
föra en god kommunikation med patienten och anhöriga (Socialstyrelsen, 2005). Om det 
finns en god dialog mellan patienten och sjuksköterskan, skapar det förtroende som kan 
leda till att patienten är öppen med sina mörka tankar, vilket gör att sjuksköterskan kan 
ta ställning till vilka åtgärder som ska göras. Carlson (1991) menar att i kritiska 
situationer är det viktigaste en sjuksköterska kan göra att lyssna noggrant. För att 
patienten ska komma vidare och återfå bättre hälsa kan sjuksköterskan stödja patienten 
genom samtal. Det är viktigt att informera patienten vid flera tillfällen om att det går att 
ta sig ur krisen, även om det ser mörkt ut just nu (Piuva et al., 2000). 
 
Deprimerade patienter hade en längre vårdtid (Hershkovitz et al., 2007). 
Kunskapsutvecklingen är en pågående process och det är av största vikt att 
sjuksköterskan hämtar in kunskap som förbättrar kvaliteten i vården och gör att 
vårdtiden förkortas.  
 
Resultatet visade på att det fanns ett samband mellan psykisk ohälsa och att patientens 
rehabilitering blir god (Lenze et al., 2004: Hershkovitz et al., 2007). Patienter med 
depressiva symtom efter frakturen var sämre på att delta i rehabiliteringen (Lenze et al., 
2004). Återhämtningen av fysisk funktion var lägre hos deprimerade patienter 
(Hershkovitz et al., 2007; Oude Voshaar et al., 2006; Oude Voshaar et al., 2007) och de 
hade större risk att flytta till institution efter sjukhusvistelsen (Givens et al., 2008; 
Hershkovitz et al., 2007; Lenze et al., 2004). Sjuksköterskan kan bedöma hur mycket 
patienten klarar av när det kommer till aktiviteter i det dagliga livet, ADL, vilket leder 
till att patienten får rätt vård och stöd för att återfå sin fysiska funktion. Enligt Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum (2001) är funktionsnedsättningar förknippade med hur 
patienten upplever sin egen hälsa. När patienten är immobiliserad är det ofta praktiska 
göromål som påverkas. Aktivt deltagande i rehabiliteringen efter en höftfraktur är 
avgörande för att patienten ska kunna åstadkomma en så god funktionsförmåga som 
möjligt. Flertalet äldre ser höftfraktur som slutet på ett självständigt och rörligt liv. Lägg 
där till att oron över att tappa sin värdighet även ses som ett stort problem hos äldre 
(Hagsten, 2006). Efter en höftfraktur kan psykisk ohälsa drabba patienten utan att det 
upptäckas. Fokus ligger till största delen på rehabiliteringen, vilket kan leda till att 
patientens psykiska hälsa kommer i skymundan.  
 
Förekomsten av smärta efter frakturen samt hur stor rörlighet patienten hade innan 
frakturen kan vara indikatorer på om patienten har risk att utveckla depression efter 
höftfrakturen (Lenze et al., 2007a; Oude Voshaar et al., 2007). Sjuksköterskan har 
kunskap om smärta och smärtlindring och kan göra en smärtbedömning av patienten. 
Med smärtbedömningen som underlag kan sjuksköterskan i samråd med läkare ge 
adekvat smärtlindring före rörelseövningarna. Patienten kan därmed utföra övningarna 
utan att bli hämmad på grund av smärta (Järhult & Offenbartl, 2006). Patienter som 
upplever en känsla av sammanhang klarar bättre av påfrestningarna som en höftfraktur 
innebär (Antonovsky, 2005).  
 
Resultatet visade att patienter som inte kände att de hade kontroll över sin situation efter 
höftfrakturen, i större grad blev deprimerade, och i större grad kände hopplöshet och 
ångest, än patienter som upplevde någon grad av kontroll över sin situation. Om 
patienten hade kontroll över sin situation så minskade risken för depressiva symtom 
(Bruggeman et al., 2007). Enligt Antonovsky (2005) är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet viktigt för att en person ska uppleva en känsla av sammanhang. För en 
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patient som drabbats av en höftfraktur, kan situationen upplevas som obegriplig och 
utan mening, och patienten upplever ingen känsla av sammanhang. Det kan leda till att 
patienten utvecklar depression och ångest. Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det i 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete att observera förändringar i patientens hälsa och 
bevara den hälsa som redan finns. För en sjuksköterska är det en viktig uppgift att 
uppmuntra och förstärka patientens egna hälsofrämjande resurser, för att förstärka 
patientens inflytande över sitt eget liv. Mobilisering av patienten bör ske så fort som 
möjligt för att patienten ska få tillbaka sin rörelsefunktion och därmed återfå kontroll 
över sin situation (Järhult & Offenbartl, 2006). Det kan göra att patienten för en ökad 
känsla av sammanhang, vilket leder till bättre psykisk hälsa. 
 
Resultatet visar att många patienter begränsar aktivitetsnivån efter frakturen av rädsla 
för att falla på nytt (Resnick et al., 2007). Enligt Hagsten (2006) är ofta kravet på och 
från de äldre själva att de ska leva ett aktivt och oberoende liv med goda sociala 
kontakter. Efter en höftfraktur förändras ofta det sociala livet. Denna förändring kan 
vara i flera månader, och kan i vissa fall bli bestående. Det kan leda till att patienten blir 
mer eller mindre isolerad. Denna begränsning kan innebära att patienten väljer att inte 
delta i sociala sammanhang då det kan medföra ökad risk för att falla. Goda sociala 
relationer är grundläggande för att människan ska ha god psykisk hälsa (Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum, 2001). Ett otillfredsställande socialt liv kan därmed leda 
till psykisk ohälsa. Det är därför av stor vikt att äldre som drabbats av höftfraktur får 
hjälp att tillgodose sina sociala behov. Karlsson (2004) skriver att det sociala stödet är 
oerhört viktigt för att hantera stora upplevelser i livet. Här kan sjuksköterskan hjälpa 
genom att tillrättelägga för deltagande i sociala sammanhang. Det är också viktigt att ge 
patienten en känsla av trygghet, till exempel genom tillgång till hjälpmedel som rollator, 
trygghetslarm och så vidare.  
 
Resultatet visade att optimistiska patienter återhämtade sig snabbare och återfick en 
betydligt bättre funktion efter en höftfraktur än patienter med depressiva symtom 
(Fredman et al., 2006; Ostir et al., 2002). Livshändelser oavsett om de är positiva eller 
negativa, innebär att livet förändras och att individen måste anpassa sig. Här spelar 
personligheten en stor roll. En person med negativt synsätt riskerar att lättare drabbas av 
psykisk ohälsa än en person med en positiv livssyn (Rydén & Stenström, 2000).  
 
En studie visade att patienterna hade en drastisk nedgång i depressiva symtom inom två 
veckor efter utskrivning (Lenze et al., 2007a). Däremot visade en annan studie att 
patienter som hade utvecklat depressiva symtom inom en vecka efter höftfrakturen, 
också kände sig deprimerade tre veckor senare (Bruggemann et al., 2007). Vid första 
anblick kan det se ut som att studiernas resultat står i motsats till varandra. Men i den 
ena studien beskrivs det att patienterna har en stor nedgång i depressiva symtom, utan 
att de slutade vara deprimerade efter nedgången. I den andra studien är det inte 
undersökt om patienterna hade en nedgång i depressiva symtom, den konkluderar bara 
med att patienterna fortfarande var deprimerade efter en given tidsperiod. 
Tidsintervallen i de två studierna motsvarar varandra om det utgås från att patienterna i 
den första studien utskrevs efter 10 dagar, som är medelvårdtiden i Sverige idag. Därför 
kan det antas att de två studiernas resultat inte alls behöver stå i motsats till varandra. 
 
Flera av studierna visar att depression efter höftfrakturen har en negativ påverkan på 
resultatet av rehabiliteringen. En studie (Lenze et al., 2007b) visade däremot att 
deprimerade patienter hade lika bra resultat av rehabiliteringen som icke-deprimerade 
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patienter, då de följde rehabiliteringsprogram på särskilda rehabiliteringssjukhus eller –
avdelningar. På särskilda rehabiliteringssjukhus eller –avdelningar har personalen 
specialistkompetens i rehabilitering och det finns tydliga rehabiliteringsprogram. 
Faktorer som kan påverka resultatet av rehabiliteringen, som till exempel depression, 
kan lättare bli upptäckt. På en vanlig avdelning finns ofta inte den samma kompetensen, 
vilket kan leda till att resultatet av rehabiliteringen på en vanlig avdelning blir sämre än 
om rehabiliteringen sker på särskilda rehabiliteringsavdelningar. 
 
Resultatet visade att en stor del av patienterna som drabbats av höftfraktur utvecklade 
förvirringstillstånd i samband med frakturen (Olofsson et al., 2005). I de fall där ett 
trauma som höftfraktur är orsaken till förvirringen, kan patienten redan ha börjat 
utveckla förvirringstillstånd vid inskrivning på sjukhus. Inläggning på sjukhus kan i 
många fall förvärra förvirringen på grund av att patienten blir desorienterad. God vård 
är avgörande under denna tid. Det är också viktigt att komma ihåg att förvirringen är ett 
symtom och att det i första hand är den bakomliggande orsaken som måste behandlas 
(Wattis & Curran, 2006).  
 
Förvirring ledde till längre vårdtid (Lundström et al., 2007). Patienter som blir 
förvirrade efter frakturen, löper större risk att drabbas av komplikationer än patienter 
som inte utvecklar förvirring (Lundström et al., 2007; Olofsson et al., 2005). 
Komplikationerna kunde vara mycket allvarliga, och en del av dem drabbade bara 
patienter som utvecklade förvirringstillstånd (Olofsson et al., 2005). Det resultatet är 
uppseendeväckande, och understryker hur viktigt det är att förvirringstillstånd bland 
höftfrakturpatienter förebyggs. Komplikationerna kan bero på att förvirrade patienter 
har längre vårdtid och därmed blir mer sängliggande, vilket kan leda till att det tar 
längre tid på sig att bli mobiliserade. 
 
I samtliga studier var majoriteten av informanterna kvinnor. Enligt Dehlin & Rundgren 
(2007) börjar osteoporos vid klimakteriet hos kvinnor och efter 70 års ålder hos män. 
Kvinnors skelett urlakas tidigare och dessutom under en längre tid, vilket innebär att 
risken är större att de vid fall drabbas av en höftfraktur. 
 
Enligt Lundström et al. (2007) kan ett tvärprofessionellt samarbete postoperativt 
reducera antalet dagar med postoperativ förvirring, leda till att färre patienter utvecklar 
förvirringstillstånd samt bidra till kortare vårdtid bland patienter med höftfraktur. En 
studie (Marcantonio, Flacker, Wright & Resnick, 2001) visar att konsultation av 
geriatriker under den initiala bedömningen av patienter med höftfraktur, kan leda till en 
betydande nedgång av förvirring bland dessa patienter. Det var en effektiv åtgärd för att 
förebygga grav förvirring. Det hade däremot liten effekt på varaktigheten av 
förvirringen när förvirring först utvecklades.  
 

Konklusion 
 

Äldre patienter med höftfraktur riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som depression, 
ångest och förvirring. De viktigaste indikatorerna för utveckling av depression efter en 
höftfraktur är postoperativ smärta och ångest. Vårdtiden och den fysiska 
rehabiliteringen påverkas i stor grad av hur patientens psykiska hälsa är. Det är 
avgörande för en god psykisk hälsa att patienten känner någon grad av kontroll över sin 
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situation efter höftfrakturen. Hur snabbt patienten återhämtar sig psykiskt påverkas av 
om patienten har ett positivt eller ett negativt synsätt. Patienter som utvecklar 
förvirringstillstånd under sjukhusvistelsen löper större risk att drabbas av 
komplikationer. Psykisk ohälsa efter frakturen ökar också risken för död och 
institutionalisering.  
 

Implikation 
 

Kvalitativa studier om hur patienten hälsa påverkas av höftfraktur vill vi se mer av, 
eftersom att de studier vi funnit är alla kvantitativa. Vid kvalitativ studie kan fokusen 
ligga på en djupare förståelse för de äldres psykiska hälsa efter en höftfraktur. Det 
behövs mer forskning för att identifiera risker för komplikationer efter en höftfraktur, 
både fysiska och psykiska. Det behövs även forskning som granskar åtgärderna och 
deras effekt på äldres hälsa efter en höftfraktur.  
 
Det är viktigt att sjukvården i ett förebyggande syfte informerar äldre människor om att 
en höftfraktur inte innebär att livet tar slut, utan att inställningen till livet har betydelse 
för hur livet blir efter en fraktur. Sjukvården bör uppmärksamma att äldre patienters 
symtom på depression kan visa sig annorlunda än det gör på yngre individer. 
Sjukvården ska inte bara fokusera på att patienten ska komma upp så fort som möjligt, 
utan även ta enskilda samtal på lika stort allvar. Då kommer kanske antalet deprimerade 
äldre patienter att upptäckas tidigare så att åtgärder kan sättas in. I mötet med patienten 
som inte återhämtar sig och/eller uppvisar fysiska komplikationer ska en klocka ringa 
om att ”hur mår patienten egentligen”. På avdelningen ska finnas generella riktlinjer 
som handlar om omhändertagande av äldre patienter med höftfraktur och deras psykiska 
hälsa. 
 
Sjuksköterskeprogrammet bör ta upp mer om äldres psykiska hälsa och hur det påverkar 
deras ADL.   
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hos patienter som 
drabbats av 
höftfraktur. 

Kvantitativ studie.  
n = 126 äldre patienter 
med höftfraktur. Med 
hjälp av olika 
bedömnings-
instrument blev 
patienterna 
observerade med 
jämna mellanrum 
under 6 månader efter 
frakturen.  

MDD är vanligt 
efter en 
höftfraktur, och 
störst risk för att 
utveckla MDD 
finns i tiden 
omedelbart efter 
att frakturen 
uppstått. Personer 
med apati har 
störst risk att 
utveckla MDD. 

Grad I 

 



 

                             Bilaga II:4 

Publikationsår 
Land 

Författare    Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
USA 

Lenze, E.J., 
Skidmore, E.R., 
Dew, M.A., 
Butters, M.A., 
Rogers, J.C., 
Begley, A., 
Reynolds, C.F., 
Munin, M. 

Does 
depression, 
apathy or 
cognitive 
impairment 
reduce the 
benefit of 
inpatient 
rehabilitation 
facilities for 
elderly hip 
fracture 
patients? 

Att undersöka om 
depression, apati och 
nedsatt kognitiv 
funktion påverkar 
resultatet av 
rehabiliteringen på  
en fristående 
rehabiliteringsenhet 
jämfört med 
resultatet av 
rehabiliteringen på 
en specialist-
sjuksköterskeenhet.  

Kvantitativ studie. 
n = 97 äldre patienter 
med höftfraktur, varav 
58 blev inlagda på en 
fristående 
rehabiliteringsenhet 
efter akuten och 39 
blev överförda till en 
specialistsjuksköterske-
enhet. Patienterna blev 
bedömda vid hjälp av 
olika mätinstrument 
under de första dagarna 
efter frakturen samt 
efter 12 veckor. 

Depression, apati 
och nedsatt 
kognitiv funktion 
efter höftfraktur 
reducerar inte 
nyttan/resultatet 
av rehabiliteringen 
på fristående 
rehabiliterings-
enheter. 

Grad II 

2006 
Sverige 

Lundström, M., 
Olofsson, B., 
Stenvall, M., 
Karlsson, S., 
Nyberg, L.,  
Englund, U., 
Borssén, B., 
Svensson, O., 
Gustafson, Y. 
 

Postoperative 
delirium in old 
patients with 
femoral neck 
fracture: a 
randomized 
intervention 
study. 

Att undersöka om ett 
tvärprofessionellt 
postoperativ 
samarbete kan 
reducera delirium 
och förbättra 
resultatet för 
patienter med fraktur 
på lårbenshalsen. 

Kvantitativ studie. 
n = 199 äldre patienter 
med höftfraktur. 
Patienterna blev 
slumpmässigt utvalda 
till undersöknings- och 
kontrollgrupp. Efter ett 
tvärprofessionellt 
interventionsprogram 
blev patienterna 
bedömda enligt olika 
mätinstrument. 

Patienter med 
postoperativ 
delirium kan med 
fördel behandlas, 
vilket resulterar i 
reducerad antal 
dagar med 
delirium, färre 
andra komplika-
tioner samt kortare 
vårdtid på 
sjukhus. 

Grad I 

 



 

                           Bilaga II:5 

Publikationsår 
Land 

Författare    Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
USA 

Marcantonio, E., 
Ta, T., 
Duthie, E., 
Resnick, N.M. 

Delirium 
severity and 
psychomotor 
types: their 
relationship 
with outcomes 
after hip 
fracture repair. 

Att validera  
Memorial Delirium 
Assessment Scale 
(MDAS) som 
mätinstrument för 
allvarlighetsgrad av 
delirium hos 
patienter över 65 år, 
att undersöka 
sambandet mellan 
allvarlighetsgrad av 
delirium och resultat 
för patienter med 
höftfraktur samt att 
undersöka sam-
bandet mellan 
psykomotoriska 
varianter av delirium 
och resultatet. 

Kvantitativ studie. 
n = 122 äldre patienter 
med höftfraktur, som 
blev bedömda med 
olika mätinstrument. 
Patienterna blev också 
intervjuade dagligen 
postoperativt på 
avdelningen och sedan 
efter 1 och 6 månader 
genom ett möte eller 
via telefon. 

MDAS kan 
användas som 
komplement till 
andra 
mätinstrument för 
delirium. Allvarlig 
delirium hade 
samband med 
sämre resultat 
efter 
höftfrakturen, 
särskilt efter 6 
månader. Även 
patienterna med 
endast få symtom 
på delirium hade 
sämre resultat.   

Grad I 

 



 

                          Bilaga II:6 

Publikationsår 
Land 

Författare    Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Belgien 

Milisen, K., 
Foreman, M.D., 
Wouters, B., 
Driesen, R., 
Godderis, J., 
Abraham, I.L., 
Broos, P.L.O. 

Documentation 
of delirium in 
elderly patients 
with hip 
fracture.  

Att undersöka 
noggrannheten i 
diagnosticering och 
dokumentering av 
delirium i journalen 
till äldre patienter 
med höftfraktur.  

Kvantitativ studie. 
n = 55 äldre patienter 
med höftfraktur. 
Forskarna var 
närvarande vid 
tillfället för 
bedömningen av 
patienterna. 
Patienternas journaler 
blev granskade efter 
att patienten var 
utskriven.  

Journaler visade på 
underdiagnisticering 
och dålig 
dokumentering av 
delirium. En korrekt 
diagnos och tidig 
igenkännande av 
delirium kan 
förbättra 
behandlingen av 
detta tillstånd. 

Grad I 

2005 
Sverige 

Olofsson, B., 
Lundström, M., 
Borssén, B., 
Nyberg, L., 
Gustafson, Y. 

Delirium is 
associated with 
poor 
rehabilitation 
outcome in 
elderly patients 
treated for 
femoral neck 
fracture. 

Att beskriva 
riskfaktorer för 
delirium samt vilken 
påverkan delirium 
har på resultat av 
rehabiliteringen hos 
patienter som är 
opererad för en 
höftfraktur. 

Kvantitativ studie.  
n = 61 äldre patienter 
med höftfraktur, som   
genomgick en 
bedömning med 
mätinstrument samt 
strukturerat intervju 
vid två tillfällen, 3-5 
dagar efter 
operationen och 4 
månader efter. 

Patienter med 
demens och/eller 
depression har 
större risk för att 
utveckla delirium 
efter en höftfraktur. 
Delirium har en 
allvarlig påverkan 
på rehabiliteringen 
efter höftfraktur, 
både ur ett korttids- 
och ett 
långtidsperspektiv.  

Grad I 

 



 

                          Bilaga II:7 

Publikationsår 
Land 

Författare    Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
USA 

Ostir, G.V., 
Goodwin, J.S., 
Markides, K.S., 
Ottenbacher, 
K.J., 
Balfour, J., 
Guralnik, J.M. 

Differential 
effects of 
premorbid 
physical and 
emotional 
health on 
recovery from 
acute events. 

Att undersöka om 
premorbid 
emotionall hälsa är 
förutsägande för 
återhämtning av 
funktionell förmåga 
1 år efter stroke, 
hjärtinfarkt eller 
höftfraktur. 

Kvantitativ studie. 
n = 240 äldre patienter 
med stroke, 
hjärtinfarkt eller 
höftfraktur.  

Emotionell hälsa, 
oberoende av andra 
initiala mätningar, 
har samband med 
återhämtning av 
funktionell förmåga 
1 år efter en stor 
och akut 
hälsoförändring. 

Grad I 

2006 
Holland & 
Storbritannien 

Oude Voshaar, 
R.C., 
Banerjee, S., 
Horan, M., 
Baldwin, R., 
Pendleton, N., 
Proctor, R., 
Tarrier, N., 
Woodward, Y., 
Burns, A. 
 

Fear of falling 
more important 
than pain and 
depression for 
functional 
recovery after 
surgery for hip 
fracture in 
older people. 

Att undersöka 
effekten av smärta, 
depression, kognitiv 
störning och rädsla 
för att falla på 
funktionell 
återhämtning 6 
månader efter 
höftfrakturen. 

Kvantitativ studie. 
n = 291 patienter med 
höftfraktur. Olika 
mätinstrument 
användes bland annat 
för att bedöma smärta, 
depression, kognitiv 
störning och rädsla för 
att falla, inom 2 
veckor efter 
operationen, 6 veckor 
senare samt efter 6 
månader med hjälp av 
tre 
prestationsbaserade 
tester. 

Rädsla för att falla 
och kognitiv 
funktion kan vara 
viktigare faktorer än 
smärta och 
depression för att 
förutsäga 
funktionell 
återhämtning efter 
operation av 
höftfraktur. 

Grad I 

 



 

                          Bilaga II:8 

Publikationsår 
Land 

Författare    Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Holland & 
Storbritannien 

Oude Voshaar, 
R.C., 
Banerjee, S., 
Horan, M., 
Baldwin, R., 
Pendleton, N., 
Proctor, R., 
Tarrier, N., 
Woodward, Y., 
Burns, A. 

Predictors of 
incident 
depression 
after hip 
fracture 
surgery. 

Att bedöma 
förekomsten av 
depressive symptom 
och söka efter 
faktorer som kan 
förutsäga 
utvecklingen av 
dessa samt att 
jämföra funktionell 
återhämtning vid 3 
och 6 månader hos 
patienter med och 
utan depressiva 
symtom. 

Kvantitativ studie. 
n = 139 patienter med 
höftfraktur. 
Patienterna blev 
uppföljda under 6 
månader efter 
frakturen.  

20 % av patienter 
utan depressiva 
symtom initialt, vill 
utveckla depressiva 
symtom någon gång 
under de första 6 
månaderna efter 
höftfrakturen. 
Nivån av 
postoperativ smärta 
och ångest kan 
hjälpa till att 
identifiera 
patienterna med risk 
att utveckla 
depressiva symtom. 

Grad I 

 



 

                         Bilaga II:9 

Publikationsår 
Land 

Författare    Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

 

2007 
USA 

Resnick, B., 
Orwig, D., 
Hawkes, W., 
Shardell, M., 
Golden, J., 
Werner, M., 
Zimmerman, S., 
Magaziner, J. 

The 
relationship 
between 
psychosocial 
state and 
exercise 
behaviour of 
older women 2 
months after 
hip fracture. 

Att testa en teori om 
psykosociala 
faktorer som 
påverkar 
träningsmönster/-
beteende bland två 
grupper av äldre 
kvinnor, 2 månader 
efter att de 
drabbades av en 
höftfraktur. 

Kvantitativ studie. 
n = 389 äldre kvinnor 
med höftfraktur. 
Patienterna blev 
intervjuade inom 15 
dagar efter frakturen, 
samt efter 2, 6 och 12 
månader.  

Förväntningarna på 
resultatet av 
träningen 
påverkades av ålder 
och depressiva 
symtom. Känsla av 
egen förmåga 
påverkade 
träningsmönstret/-
beteendet i stor grad 
i båda grupperna. 
Faktorer som inte 
direkt påverkade 
träningsmönstret/-
beteendet var ålder, 
kognitiv status, 
smärta, rädsla, 
depressiva symtom 
samt förväntningar 
på resultatet av 
träningen.  

Grad I 

 



 

         Modifierad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod         Bilaga III 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p)  Saknas  1/3  2/3  Samtliga  

Introduktion  Saknas  Knapphändig Medel  Välskriven 

Syfte  Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt  

Metod  
    

 Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig)  Ej angiven  Knapphändig Medel  Utförlig  
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet)  Ej acceptabel Låg  Medel  God  
Patienter med/i riskzon för 
livsstilsrelaterad sjukdom  Ej undersökt  Liten andel  Hälften  Samtliga  
Bortfall  Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 %  
Bortfall med betydelse för 
resultatet  

Analys 
saknas / Ja  Nej  

  

Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna    

Resultat      

Frågeställning besvarad  Nej  Ja    
Resultatbeskrivning (redovisning, 
tabeller etc)  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

 Statistisk analys (beräkningar, 
metoder, signifikans)  Saknas  Mindre bra  Bra  

Confounders  Ej 
kontrollerat  Kontrollerat    

Tolkning av resultatet  Ej acceptabel Låg  Medel  God  

Diskussion      
Problemanknytning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

 Diskussion av egenkritik och 
felkällor  Saknas  Låg  God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas  Låg  Medel  God  
Slutsatser      
Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats 

saknas  Låg  Medel  God  
Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas    

 

Total poäng (max 47 p)  p p p   p 

Grad I: 80% p  

Grad II: 70% %  

Grad III: 60% 
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