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Abstrakt 

Bakgrund: Europas befolkning växer och åldras. Det förväntas att en tredjedel av Europas 

befolkning kommer vara över 65 år och personer som är över 80 år kommer att fördubblas år 

2030. Detta kommer påverka sjukvården, inte minst den kirurgiska sjukvården med en ökning 

av patienter. Bland den äldre befolkningen är höftfrakturer ett stort hälsoproblem som medför 

sjuklighet, lidande och mortalitet. Hälsotillståndet hos personer som är över 65 år påverkas i 

allmänhet allvarligt både fysiskt och psykologiskt men även på en social nivå efter en 

höftfraktur. Ungefär 30 % av alla äldre med en höftfraktur blir deprimerade och depressionen 

kan börja redan på den postoperativa avdelningen.   

Syfte: Syftet med studien är att beskriva äldre personers upplevelse av att vårdas på en 

postoperativ avdelning efter höftfraktur. 

Metod: Datainsamlingen har gjorts med hjälp av semistrukturerade personliga intervjuer. Sju 

personer över 65 år som gjort en höftoperation intervjuades och data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier, Att behöva anpassad och upprepad 

information, En god vårdrelation är betydelsefullt för att känna trygghet, Känslor av smärta, 

illamående och nedstämdhet samt Att vårdas i en stressig miljö och svårigheter att bevara 

integriteten. Deltagarna upplevde att kommunikationen med vårdpersonalen behövde anpassas 

och upprepas för att de skulle kunna ta till sig allt. När en god vårdrelation skapades upplevde 

deltagarna en trygghet. På den postoperativa avdelningen upplevde de äldre både smärta, 

illamående och känslor av nedstämdhet. Vårdmiljön på den postoperativa avdelningen 

upplevdes som stressig och miljön innebar ett hot mot integriteten på grund av svårigheter att 

bevara sekretess och avskildhet.   

Slutsats: Äldre personer upplevde att intensivvårdssjuksköterskan var viktig och fungerade 

som en stöttepelare som gav god information. Det gjorde att den äldre personen upplevde 

trygghet. För den äldre var de också viktigt att intensivvårdssjuksköterskan arbetade för att 

minska negativa upplevelser som smärta, illamående och nedstämdhet.  

Nyckelord: Postoperativ avdelning, höftfraktur, äldre, upplevelse, kvalitativ 
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Bakgrund 

En intensivvårdssjuksköterska kan jobba inom flera områden inom sjukhusvården. Ett av 

dessa områden är på en postoperativ avdelning (Stubberud 2009, s. 20). Lindsay (1999) 

beskriver att en postoperativ avdelning vårdar patienter för stabilisering av vitala funktioner 

efter kirurgi och anestesi vid uppvaknandet. Vårdtiden på en postoperativ avdelning varierar 

mycket och kan variera mellan timmar till dagar, beroende på patientens tillstånd. En 

intensivvårdssjuksköterska skall sträva efter att återhämtningen ska optimeras för den 

postoperativa patienten. I detta ingår att förebygga komplikationer samt behandla symptom 

vid behov (Segall et al. 2012). 

Enligt Mastalerz et al. (2018) växer och åldras befolkningen i Europa. År 2020 så förutses det 

att det kommer vara flera äldre människor än barn yngre än 5 år, vilket är första gången i 

historien. En tredjedel av Europas befolkning kommer att vara minst 65 år och antalet 

personer som är minst 80 år kommer att fördubblas i början av år 2030. Den ökade 

befolkningen av äldre kommer därmed att påverka den kirurgiska vården, då äldre också ofta 

har fler hälsorelaterade problem som måste tas i beräkning (Suhonen et al. 2003). Mastalerz et 

al (2018) menar även att kirurgi och dess åtföljande procedurer är traumatiska för 

människokroppen, framförallt för de personer som är äldre, eftersom äldre redan har 

reducerade fysiologiska reserver och åldersrelaterade sjukdomstillstånd. Äldre patienter 

drabbas oftare av svåra komplikationer som kan vara respiratoriska, kardiovaskulära eller 

endokrina, samt komplikationer relaterat till immunsystemet. Tillsammans finns det många 

faktorer som fastställer omfattningen av kroppens reaktioner på en stark stimulans, till 

exempel operationens längd och metod.  

Postoperativ fas efter höftkirurgi 

Ett kirurgiskt ingrepp innebär att kroppen utsätts för trauma. Stanghelle och Knutsen (2009, s. 

461) beskriver den fysiologiska reaktionen på detta som det kirurgiska traumasvaret. Denna 

reaktion uppkommer för att försvara den akuta skadan genom att förhindra sviktande vitala 

funktioner.  Traumasvaret förbättrar möjligheten till överlevnad och rehabilitering. Det 

innebär alltså att traumasvaret har en betydande roll i kroppens funktioner. Om detta försvar 

uteblir under en längre tid så kan detta leda till multipel organsvikt (Stanghelle & Knutsen, 

2009 s. 461). Första timmarna efter en operation påverkas patientens tillstånd av anestesityp 

(Stanghelle & Knutsen, 2009 s. 463). Huvudformerna av anestesi är generell anestesi och 

regionalanestesi (Halldin & Lindahl, 2005). Ortopedisk kirurgi genomförs ofta genom 
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regional anestesi (Marran, 2005). Detta förhindrar patienter att med egen kraft röra sig. 

Karlsson et al. (2013) beskriver att när patienterna får chansen att kommunicera under 

operationen, ställa frågor och vara medveten om vad som händer under operationen har det en 

positiv effekt på patienten. Mitchell (2010) beskriver att patienter som känner sig lugna under 

en operation känner sig mer nöjda med resultatet av operationen än patienter som känner 

otrygghet under operationen. Enligt Leinonen et al. (2001) är patienter mer tacksamma på 

uppvakningsavdelningen då de har större möjlighet att kommunicera med personalen där 

jämfört med operationsavdelningen och under operationen. 

Höftkirurgi är en relativt stor operation och genomförs med regional anestesi. Operationen 

och procedur kring tar cirka 2–5 timmar. Det inkluderar förberedelser av patienten, anestesi 

och operationen. Höftkirurgi i sig tar ca en timme, både om de är en protes som skall sättas in 

eller om det är en fraktur skall stabiliseras. Patienten är ofta vaken under hela eller under den 

största tiden under operationen (Mauleon et al. 2007). Liu et al. (2018) beskriver att bland den 

äldre befolkningen är höftfrakturer ett stort hälsoproblem som medför sjuklighet, höga 

kostnader och mortalitet. Enligt Peeters et al. (2016) så påverkas hälsotillståndet i allmänhet 

allvarligt hos personer med höftfrakturer som är över 65 år både fysiskt, psykologiskt och 

socialt. 

Patientens upplevelser påverkas också av om operationen har varit akut eller planerad, 

tidigare erfarenheter och förtroende för sjukvården samt personliga resurser och 

copingstrategier. Upplevelsen av trygghet som nyopererad patient är en viktig del av hur 

upplevelsen av den postoperativa tiden blir. Rädsla påverkar den postoperativa tiden negativt 

då detta ger patienten ännu en påfrestning både fysiskt och psykiskt vilket ökar risken för 

komplikationer (Stanghelle & Knutsen, 2009 s. 478). Äldre patienter kan uppleva mer 

postoperativ smärta och vara i behov av längre vårdtid (McCartney & Nelligan, 2014). 

Information given relaterat till operationen, både muntligt och skriftlig kan vara svårt för äldre 

att förstå vilket kan leda till problem med att följa standardiserade vårdprogram (Lithner et al. 

2012). 

Leinonen et al. (2001) beskriver att patienter som på en uppvakningsavdelning delar rum med 

högst två andra patienter upplever mindre oro vid uppvaknanden än vid överbeläggningar. 

Upplevelsen av att vakna efter anestesi påverkas av patientens oro och rädsla inför ingreppet. 

Om patienten har haft en otrevlig upplevelse av detta tidigare är det större förekomst av 

rädsla. Även patienten som opereras akut och yngre patienten upplever större oro vid 

uppvaknandet (Leinonen et al. 2001). Den postoperativa avdelningen består oftast av en 



3 
 

öppen lokal för att underlätta övervakning av patienterna. För att behålla patientens integritet 

bör det finnas möjlighet till avskärmning mellan patientplatserna (Halldin & Lindahl, 2005). 

Höftfrakturer 

Lee et al. (2012) beskriver att osteoporos ökar risken för frakturer orsakat av fall hos äldre 

personer. Fallskador är en av de ledande orsakerna till mortalitet hos äldre personer. Vid fall 

och frakturer hos äldre ökar risken för mortalitet, livskvaliteten sjunker och funktionshinder 

ökar, såväl som ekonomiska svårigheter och medicinska utgifter. Studien visar att personer 

som motionerar har starkare lårben än personer som inte motionerar. Styrka och 

aerobicsövningar förbättrar stabilitet, balans och koordination, och minskar således risken för 

fall. Vidare beskriver Lee et al. (2012) att många personer över 50 år inte är tillräckligt aktiva 

för att få dessa hälsoeffekter av den rekommenderade träningen. Enligt World Health 

Organization (2010) ska en person över 65 år ägna sig åt måttligt intensiv träning minst 150 

minuter i veckan.  Sun et al. (2018) menar att bland äldre vuxna är höftfrakturer en ledande 

orsak till funktionsnedsättning.  

Enligt Sun et al. (2018) är trochanterisk fraktur den vanligaste typen av höftfrakturer som 

påverkar befolkningen. Det finns flera olika klassificeringar, men huvudsakligen delar man 

upp trochanteriska höftfrakturer i stabila och instabila frakturer. Den instabila trochanteriska 

frakturen har högre komplikationsgrad och det kan uppstå begränsad höftfunktion vid 

behandlingen. Kovar et al. (2016) beskriver att frakturer i proximala femur ger hälsoproblem 

och leder till ökad risk för mortalitet. Kovar et al. (2016) fortsätter med att förklara att denna 

skada är vanligt förekommande och kostsam för sjukvården.  

Medelåldern hos patienter med fraktur i proximala femur är hög, ofta över 80 år, och i denna 

patientgrupp finns oftast ytterligare sjukdomstillstånd. Enligt litteraturen utgör kvinnor minst 

70 % av alla patienter med en proximal femurfraktur (Kovar et al. 2016). Magaziner et al. 

(2000) rapporterar liknande resultat. Patienterna i denna studie var tidigare helt självständigt 

personer som fått en höftfraktur. Resultatet visade att 50% av dem som undersöktes behövde 

hjälp med att utföra dagliga aktiviteter och att dessa patienter inte fick tillbaka sin tidigare 

självständighet inom två år.  

Postoperativa komplikationer 

Efter en höftfraktur kan patienter bli deprimerad, detta kommer även att hämma 

återhämtningen. Liu et al. (2018) tar också upp att ca 30 % av alla äldre som får en höftfraktur 

blir deprimerade, vilket påverkar återhämtningen negativt. Patienter med depression kan 
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uppleva svårigheter såsom hopplöshet, motivationsbrist och sämre deltagande i 

rehabiliteringsprocessen, vilket kan drabba rehabiliteringen. Det finns lite information 

tillgängligt om depression bland äldre inom den postoperativa återhämtningsprocessen. Äldre 

patienter med höftfraktur kan under sin sjukhusvistelse och tre månader efteråt känna svår 

depression (Liu et al. 2018). Dessa patienter utsätts för psykiska utmaningar såsom förlust av 

kontroll, rädsla för att falla och orealistiska mål och förväntningar av återhämtningen. Även 

Sims- Gould et al (2017) tar upp att efter en höftfraktur kan patienter bli deprimerad, detta 

kommer även att hämma återhämtningen. Forskning har visat att patienter med en mer positiv 

syn på deras återhämtning visar fler tecken på spänst och har ett bättre funktionellt resultat. 

En positiv inställning på återhämtningen gör att patienterna är mer benägna att engagera 

tillgängliga rehabiliteringsstöd och fortsätta med sina övningar en längre tid. Socialt stöd av 

familjemedlemmar underlättar det positiva tänkande och motivationen under återhämtningen. 

Vikten av att inte ge upp, kunna justera sina mål och fortsätta med de aktiviteter som går att 

göra kommer med ett positivt tänkande (Sims- Gould et al. 2017). Enligt Freter, Dunbar, 

Koller, MacKnight och Rockwood (2015) är delirium vanligt förekommande hos äldre 

ortopediska patienter, vilket är förknippat med negativa resultat såsom längre sjukhusvistelse, 

minskad kognition och funktion, ökad risk för isolering i hemmet och död. Postoperativt 

delirium hos ortopediska patienter kan förhindras genom att identifiera patienter med hög risk 

att drabbas genom kognitiv screening preoperativt. 

Thomsen et al. (2014) beskriver att patienter på en postoperativ avdelning kan påverkas 

negativt av att hela tiden ha sina vitala parametrar övervakade. Detta kan störa nattsömnen 

och hindra rörelsefriheten under dagtid. Patienterna kan också uppleva att det kan kännas 

onödigt övervakas fullständigt trots att deras tillstånd är på väg att stabiliseras och 

rörelseförmågan återkommer. Ständig övervakning kan också påverka patienterna negativt 

relaterat till den postoperativa rehabiliteringen då övervakningen hindrar patienterna från att 

lämna sängen (Thomsen et al. 2014). Patientens välbefinnande har stor betydelse för hur 

patienten upplever hela situationen. Om patienten upplever gott välbefinnande bidrar detta till 

mindre stress och minskat fysiologiskt stressvar. Känslan av välbefinnande postoperativt är 

individuellt men de flesta patienter upplever att detta påverkas av att få sitt grundläggande 

behov av personlig hygien tillgodosett, samt hjälp att lindra illamående, kräkningar samt 

smärta (Stanghelle & Knutsen, 2009 s. 472).  
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Postoperativ återhämtning 

Sims- Gould et al. (2017) beskriver att höftfrakturer är en allvarlig livshändelse med stora 

konsekvenser för äldre personers personliga identitet, mortalitet och hälsovårdskostnader. Det 

är lätt att underskatta den tid som krävs för att återhämta sig från en höftfraktur, särskilt när 

risken för komplikationer inte beaktas. Bruun- Olsen, Bergland och Heiberg (2018) förklarar 

att återhämtningen kan ses som en paus från ett normalt liv och en oväntad sårbarhet. 

Återhämtningen kan uppfattas på olika sätt beroende på patientens självförtroende. Sims- 

Gould et al (2017) menar även patienter kan känna sig osäkra i sin återhämtning och i de 

aktiviteter som bäst skulle stödja deras återhämtning. Många patienter kan även gå 

felinformerade om hur lång tid som krävs för att återhämta sig. Detta ökar behovet för ökad 

informationsdelning och preoperativ rådgivning om syftet med operationen, men också om 

riskerna för komplikationer. Beroende på typen av fraktur bör information om den förväntade 

återhämtningen tas upp, även vikten av tidig mobilisering och träning av balans och styrka. 

Genom att vara aktiv och engagerad i balans och styrkeövningar är en av de mest effektiva 

postoperativa åtgärderna för att patienterna skall återgå till sitt habitualtillstånd. En 

specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar för att arbeta preventivt för en god 

postoperativ vård och för att stödja patientens förmåga till egenvård (SSF, 2012).  

 

Smärta vid fysisk aktivitet är det vanligaste hindret för rehabilitering och återhämtning. Enligt 

Sims- Gould et al. (2017) så kan ett annat hinder också vara brist på information om vad 

patienten får utöva för fysisk ansträngning, vilket leder till hinder i deras återhämtning. 

Motivation eller acceptans av livsförändringar kan påverka patientens funktionella förmåga. 

Psykosociala faktorer såsom mottagande av socialt stöd från familjemedlemmar, vänner och 

vårdgivare spelar en viktig underlättande roll vid patienternas återhämtning.  Mellan sex till 

tolv månader efter en höftfraktur är äldre mindre benägna att träna eftersom de har en ökad 

rädsla för att falla, få nya hälsoproblem eller att uppleva smärta som orsakas av 

komplikationer. Detta gör att patienterna löper större risk att få ännu en fraktur (Sims- Gould 

et al., 2017). Yeh et al. (2017) beskriver att patienter som genomförde operation relaterat till 

höftfraktur upplevde att tiden efter utskrivning präglades av nedsatt förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter samt nedsatt nutritionsstatus. Detta visade sig leda till en ökad risk för fall efter 

operationen. 
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Rational 

Mastalerz et al. (2018) menar att eftersom människor idag blir äldre och äldre så förväntas det 

därför en höjning de kommande åren av personer som behöver kirurgiska ingrepp. Det är 

viktigt att veta att äldre har andra fysiologiska förutsättningar och att forskning på yngre 

personer kanske inte kan generaliseras till den äldre populationen. Det finns ett fortsatt behov 

av forskning kring äldre eftersom befolkningen åldras över hela världen. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva äldre personers upplevelse av att vårdas på en postoperativ 

avdelning efter höftfraktur. 

Metod 

Design 

Att välja en metod utgår från vad man har för syfte och hur den eventuella frågeställningen 

kan besvaras (Henricson & Billhult, 2018, s. 111). Den kvalitativa metoden avser att beskriva 

människors egna talade och skrivna ord samt observerade beteende.  Kvalitativ metod 

systematiserar kunskapen om det som kännetecknar en företeelse (Olsson & Sörensen, 2012, 

s.106). Polit och Beck (2014, s. 266) beskriver också att en kvalitativ metod är flexibel och 

kan anpassas efter vad som framstår under studiens genomförande. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna till denna studie var patienter som är 65 år och äldre, och som har 

vårdats på en postoperativ avdelning efter höftfraktur. Deltagarna skulle vara utskrivna från 

sjukhuset och intervjuerna ske inom fyra veckor efter utskrivningen. Detta för att deltagarna 

skulle få chansen till återhämtning efter kirurgin och samtidigt fortfarande minnas 

upplevelsen som studeras (jmf. Gammelgaard et al. 2004). Exklusionskriterier var personer 

med diagnostiserad demenssjukdom och personer med kognitiv nedsättning. Urvalet var 

ändamålsenligt. Författarna valde ut deltagare från det geografiska närområdet. Deltagarna 

kommer ifrån två olika postoperativa avdelningar, en i norra Sverige som har tio 

postoperativa platser och en i västra Finland som har fem postoperativa platser. Polit och 

Beck (2014, s. 284) beskriver att urvalet inför kvalitativa studiers ska göras för att på bästa vis 

vända sig mot personer med den mest relevanta informationen. Innan studien genomfördes 

skickades det ut en förfrågan om hjälp till att hitta deltagare till enhetscheferna tillhörande den 

postoperativa avdelningen alternativt den kirurgiska avdelningen.  Enhetscheferna skickade 
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sedan informationsbrev med svarstalong till de patienter som kunde inkluderas i studien. 

Detta skickades till patientens hemadress via post för de patienter som redan lämnat sjukhuset 

eller personligen till de patienter som är kvar på sjukhuset. Svarstalongen skickades sedan 

direkt till forskarna via post, där deltagaren skriftligen samtyckte att delta i studien. Efter detta 

kunde sedan deltagarna kontaktas för planering om när och var intervjuerna skulle ske.  

 

Deltagare och miljö 

Alla deltagare i denna studie hade blivit vårdade efter en höftfraktur på en 

postoperativavdelning och var 65 år eller över. Deltagarna kom antingen från norra Sverige 

eller västra Finland. Alla intervjuer genomfördes öga mot öga och deltagarna fick välja tid 

och plats för intervjun. Alla deltagare i denna studie valde att intervjuas i deras bostad. 

 

Tabell 1. Deltagares kön, ålder samt typ av operation som utförts. (n=7).  

Kön                                                                                  Män            3 

                                                                                         Kvinnor      4 

Ålder                                                                               65-80          6 

                                                                                         >80             1 

Typ av operation                                                             Akut            6 

                                                                                         Planerad      1 

 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att 

det ställs öppna frågor med en viss struktur, dock så behöver frågorna inte alltid komma i 

samma ordning utan kan anpassas eftersom intervjun pågick. Om intervjufrågorna är för 

detaljerade kan detta förstöra interaktionen mellan deltagaren och intervjuaren (jmf. 

Danielsson, 2018, s. 145). En intervjuguide skapades för att svara mot studiens syfte. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av privata mobiltelefoner med knapplås. Polit och Beck 

(2014, s. 186) beskriver att fördelarna med att genomföra intervjuer öga mot öga är att 

respondenterna är mer tillgängliga till att svara på frågorna som ställs i jämförelse med ett 

frågeformulär och forskaren får information om olika reaktioner, underliggande meningar och 

personens levnadssituation. Intervjuer öga mot öga passar även bättre att genomföra för äldre 

personer som kan ha svårt att fylla i till exempel frågeformulär (jmf. Polit & Beck, 2014, s. 

186; Kvale & Brinkmann, 2014, 46–47). Intervjupersonen fick välja tid och plats för 
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intervjun, och intervjuerna genomfördes på en ostörd plats i hemmet. Intervjuerna tog mellan 

22–43 minuter. Inspelade intervjuer transkriberades och sparades på författarnas datorer som 

är låsta med lösenord. Efter överföringen till datorn från mobilen raderades ljudinspelningen 

på mobiltelefonerna. Respondenterna avidentifierades och inga personuppgifter spreds (jmf. 

Danielsson 2017). Enbart intervjuaren kände till intervjupersonens identitet.  

  

Dataanalys 

Analysen påbörjades efter att den sista intervjun hades transkriberats. Polit och Beck (2014, s. 

300) beskriver att en kvalitativ analys måste organiseras för att forskaren skall förstå 

innehållet. Ett tillvägagångssätt för detta är att läsa insamlad data flera gånger om (jmf. Polit 

& Beck, 2014, s. 300). Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Graneheim och Lundmans (2004) modell. Denna modell innebär att man utgår från datas 

manifesta innehåll och att textenheter som svarar mot studiens syfte extraheras. Textenheterna 

kondenserades, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att texten reduceras 

men innebörden i texten består. Sedan genomfördes en abstraktion där koder skapades för att 

sedan bli underkategorier. Underkategorierna sorteras sedan fram till slutkategorier där all 

data var inkluderat och kategorierna var varandra uteslutande. 

 

Etiska överväganden 

En etikansökan skickades in till institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet 

och godkändes innan studien påbörjades. För att säkerställa ett etiskt förhållningssätt utgick 

studien från Belmont rapporten. Enligt Adashi, Walters och Menikoff (2018) är denna rapport 

ett grunddokument som innehåller etiska principer och skyddar mänskliga forskningsämnen. 

De forskningsetiska principer som förklaras i Belmontrapporten är skyldighet att göra gott, 

rättvis behandling och respekt för individen. Utöver principerna skall även informerat 

samtycke beaktas, samt att en bedömning av risker versus nytta genomföras. För att 

respektera deltagarna så använde sig författarna till denna studie av informerat samtycke. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 107) beskriver att informerat samtycke innebär att deltagarna 

ska erhållas syftet med studien, hur studien är planerad, men också vilka risker och fördelar 

som kan vara relaterat till deltagandet. Risker som forskaren skall bejaka är deltagarens 

öppenhet, detta kan göra att deltagaren berättar om händelser som hen sedan ångrar att sades i 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110).  Nyttan med att delta i studien var att man fick 

bidra till att utveckla vården efter höftkirurgi. Det kan leda till förbättringar inom vården för 
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den inkluderade patientgruppen. Samt att detta ger mer kunskap om den äldre patienten och 

att det leder till att skapa mer personcentrerad vård. Adashi et al. (2018) tar upp vikten av att 

respektera individens autonomi. Individerna i forskningen skall genom ett informerat 

samtycke själva, helt utan påverkan av forskarna själv bestämma om de vill delta, eller 

avbryta deltagandet i forskningen. Vi informerade om syftet med forskningen och att 

deltagandet i studien var frivilligt. Informationen som samlades in under studiens gång 

hanterades med konfidentialitet, vilket innebar att inga personliga uppgifter spreds. 

Svarstalonger förvaras i låst skåp, som enbart intervjuaren har tillgång till och kommer att 

förstöras sedan examensarbetet har godkänts och publicerats.  

Resultat 

Syftet med studien är att beskriva äldre personers upplevelse av att vårdas på en postoperativ 

avdelning efter höftfraktur. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier. 

 

  

Tabell 2. Huvud- och underkategorier 

Huvudkategorier  Underkategorier 

Att behöva anpassad och upprepad 

information 

·       Att känna sig informerad 

·       Behovet av anpassad och upprepad   

information 

En god vårdrelation är betydelsefullt för att 

känna trygghet 

·       Tillitsskapande vårdrelation 

·       Känsla av trygghet 

Känslor av smärta, illamående och 

nedstämdhet 

·       Smärta 

·       Illamående och hunger 

·       Nedstämdhet 

Att vårdas i en stressig miljö och svårigheter 

att bevara integriteten 

·       En stressig miljö 

·       Svårigheter att bevara integriteten 

·       Rehabilitering 

Att behöva anpassad och upprepad information  

Att känna sig informerad 

Deltagarna upplevde att de fått bra med information av vårdpersonalen angående deras 

vårdförlopp och prognos. De beskrev den preoperativa informationen som bra. Detta gjorde 

att deltagarna förstod vad som skulle göras och att de inte skulle känna någon smärta under 

operationen. Deltagarna beskrev att informationen som vårdpersonalen gav på den 

postoperativa avdelningen gjorde att de fick en bra överblick över den närmaste framtiden, 

samt att de skulle vara på den postoperativa avdelningen i några timmar som var enligt rutin. 
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”fick all information omgående när ja kom dit, fick information att ja skulle vara där under 

några timmar enligt rutin så att bedövningen skulle släppa för att sedan komma till ortopeden, 

de trodde att ja skulle behöva stanna där i några dagar. De visste inte riktigt hur länge men 

kände ändå att ja fick en bra överblick om hur den närmaste framtiden skulle se ut…” 

(Intervjuperson 7) 

 

Deltagarna beskrev vikten av att få information om vad övervakningsapparaterna visade och 

vad tillhörande siffror och ljud representerade. Information om att operationen hade gått bra 

var viktigt för alla deltagare, en enskild uttryckte att detta var de absolut viktigaste hen ville få 

information om och att den andra informationen kom sekundärt. 

 

“Och sen när jag kom till uppvaket så där var en sköterska som kom ofta och titta till mig och 

jag ville ju naturligtvis veta vad alla grejerna betydde bakom mig där som jag låg och tittade 

på och när det pep så undrade jag varför piper det.” (Intervjuperson 4) 

 

Behovet av anpassad och upprepad information 

Deltagarna uttryckte att de behövde mer och anpassad information om vårdförloppet. En 

deltagare beskriver att hen var så förvirrad och förskräckt av situationen så det var svårt att ta 

till sig all information. Utökad information efterfrågades om behovet av urinkateter, varför 

hen skulle ha den och hur länge den behövde vara kvar. Det beskrevs som att informationen 

som gavs direkt när deltagaren anlänt till postoperativa avdelningen var svår att ta in. Av 

informationen som gavs så förstod deltagarna inte allt och det fanns mycket frågor som kom i 

efterhand. En deltagare beskrev att oavsett informationen som givits förstod hen inte något av 

det ändå.  

”De förklarade allt till mig både före och efter, men man kunde nog ändå inte riktigt förstå 

allt, jag var stressad och fundersam, i det blir ja ofta lite tyst och kanske inte frågar så mycket 

som ja kanske egentligen skulle vilja, men ja kom just då inte på något att fråga.” 

(Intervjuperson 6) 
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En god vårdrelation är betydelsefullt för att känna en trygghet   

Tillitsskapande vårdrelation 

Samtliga deltagare beskrev att sjuksköterskans roll som viktig. Flera deltagare uttryckte att 

sjuksköterskans stöd betydde mycket för dem. De upplevde att sjuksköterskan blev som en 

stöttepelare. 

“Särskilt positivt var sjuksköterskan som tog hand om mig, han var verkligen en stöttepelare 

de första timmarna, de betydde mycket för mig.” (Intervjuperson 7) 

 

Deltagarna uttryckte även att de kände att sjuksköterskan hade bra kontroll på vad som hände 

hos patienten fast sjuksköterskan inte var bredvid patienten hela tiden, då det fanns flera 

patienter på den postoperativa avdelningen. Deltagarna berättade att de fick en ringklocka 

som de kunde trycka på ifall de behövde hjälp då sjuksköterskan inte var närvarande. 

Deltagare nämnde sjuksköterskan som en ängel. En person med en omtanke och handling som 

gjorde att deltagaren kände sig nöjd. Sjuksköterskan beskrevs även som kompetent och att 

sjuksköterskan gjorde att deltagarna kände sig omhändertagna och inte bortglömda. 

Deltagarna var nöjda över personalens vårdande och kände en stor tacksamhet. 

 

“Jag känner mig så nöjd och tacksam för vårdpersonalens insats för samhället.” 

(Intervjuperson 6) 

 

Känslan av trygghet 

Samtliga deltagare beskrev att de kände trygghet på den postoperativa avdelningen. 

Upplevelsen av trygghet var exempelvis att de hade en ringklocka nära till hands, om det 

skulle vara något var det bara att trycka på knappen och detta skapade trygghet för flera av de 

intervjuade. Deltagarna tog upp att de upplevde att sjuksköterskan brydde sig om patienterna. 

Sjuksköterskan kom förbi patienten fast patienten inte hade ringt, detta enbart för att titta till 

en vilket gjorde att deltagarna inte upplevde sig som en i mängden, vilket skapade trygghet. 

Den övervakning som deltagarna hade under tiden på den postoperativa avdelningen skapade 

trygghet för patienterna, när sjuksköterskan inte var nära så kände man ändå trygghet genom 

att vara uppkopplad. Sjuksköterskan hade berättat att de hade full koll på patienten genom 

övervakningssystemet, vilket deltagarna upplevde som en trygghet.  
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“Ja jag kände att dom brydde sig om mig, jag var inte bara en i mängden utan jag var 

verkligen jag och dom kom och tittade till mig så man kände sig så trygg.” (Intervjuperson 4) 

 

 

Deltagarna beskrev att de även kände trygghet genom att sjuksköterskan visade sig trygg i sin 

roll. Upplevelsen av att sjuksköterskan visade trygghet gjorde att deltagarna litade på 

vårdpersonalen och att de gjorde korrekta bedömningar. Flera deltagare kände trygghet att 

deras anhörig var kontaktade, att anhöriga fick veta att operationen hade gått bra. 

 

“De positiva var vården jag fick, sjuksköterskan var trygg i sin roll, de gjorde mig trygg, 

kändes skönt att allt var enligt rutin, de hade ringt mina barn, de betydde mycket för mig.” 

(Intervjuperson 1) 

 

 

Känslor av smärta, illamående och nedstämdhet 

Smärta 

Flera av deltagarna beskrev att smärtan upplevdes som ett lidande. Känslan av smärta vid 

rörelse var något som upplevdes som att man var begränsad. Det uttrycktes att rörelsen 

förhindrades av smärtan, men deltagarna fick acceptera att det skulle göra ont. När 

bedövningen började släppa upplevde flera deltagare att smärtan ökade vid rörelse. 

Deltagarna fick då mera smärtstillande medicin, för vissa var det inte tillräckligt för att få bort 

smärtan vid rörelse. 

”jag hade ju riktigt ont när jag rörde mig, de var riktigt jobbigt, kände mig invalid, och just 

då förstod jag inte att de så småningom skulle gå över.” (Intervjuperson 7) 

 

En upplevelse av nervositet fanns på grund av en stark smärta, då kom även funderingar över 

om operationen hade gått fel. Det fanns en önskan om att det skulle ha gjort mindre ont. 

Urinkatetern var även något som upplevs som smärtsamt, det känns även jobbigt att behöva 

ha den, fast att man förstod varför den skulle vara kvar. Vissa deltagare beskrev att man hade 

mycket ont i början men att de snabbt blev bättre. Deltagarna upplevde även att det var bra att 

operationen var gjord, så att den smärtan man hade före operationen skulle försvinna.  

 

“Ja mest det att det har blivit gjort det här, att man får den känslan att det skall bli bra någon 

gång och slippa den här värken man haft.” (Intervjuperson 5) 
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Illamående och hunger 

De flesta av deltagaren i studien nämnde att de känt illamående. Det framkom även att 

smärtstillande läkemedel hade en effekt på illamåendet. 

 

“jag hade ju fått så mycket morfin så jag började ju må illa.” (Intervjuperson 1) 

 

Upplevelsen av illamåendet beskrevs som att den uppstod när bedövningen har släppt. De 

deltagare som inte kände illamående kände istället hunger, även vissa med en oro för att 

kräkas, men ingen av deltagarna kräktes fast de kände illamående. Alla deltagare hade fastat 

länge inför operationen. Detta var något som upplevdes negativt, men även en förståelse över 

att inte få äta på grund av risken för att kräkas. En deltagare beskrev att hen upplevt lite 

illamående men då fått läkemedel för detta och illamåendet hade då försvunnit.  

 

“Jag hade inget illamående, och jag fick ju medicin för de, så de blev bra.” (Intervjuperson 2) 

 

 

Nedstämdhet 

Känslor av nedstämdhet beskrevs hos flera av deltagarna. Upplevelser som att allt kändes så 

tråkigt, att man inte hade en bra känsla i kroppen och att hemlängtan då förekom. 

 

”Jag var nog lite nedstämd, inte längre, men då, tyckte att allt kändes ganska tråkigt, första 

joggingturen på mycket lång tid och jag ramlade, fick de lite på papper att jag både har 

mycket dålig kondis och att jag börja bli gammal…” (Intervjuperson 7) 

 

Upplevelsen av oro inför framtiden förekom också av dem som levde ensamma. Liknande 

upplevelser fanns också som beskrevs att man kände sig orolig för hur tillvaron skulle se ut 

framöver och att man inte ville bli handikappad. Man upplevde det som negativt att man hade 

skadat sig, och man var stressad och fundersam över hur det skulle gå. Vissa deltagare kände 

ingen nedstämdhet på den postoperativa avdelningen.  

 

”jag kände lite oro om hur de skulle bli nu, jag bor ju ensam, min man dog för många 

år sen och mina barn bor utomlands, tänkte på detta med hemtjänst, om jag skulle 
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behöva de nu igen, och, jaa man tänker lite att man kanske inte kan byta sina gardiner 

längre, eller att jag inte kommer göra de själv längre…”Intervjuperson 3) 

 

Att vårdas i en stressig miljö och svårigheter att bevara integriteten 

En stressig miljö 

Flera av de som intervjuades upplevde att den postoperativa avdelningen var en stressig miljö. 

Flera deltagare beskriver att de kände en oro över att det var stressigt för personalen, vilket 

gjorde att deltagarna kände sig nervösa. Något som också beskrevs var att det var många 

patienter på den postoperativa avdelningen vilket gjorde miljön stressande för personalen. 

Deltagarna kunde känna sig störda av andra patienter som låg på den postoperativa 

avdelningen, vissa av dessa hade väldigt ont och var oroliga, detta kunde även göra så att 

deltagarna blev mer stressad av situationen. Även alla larm som ljöd hela tiden kunde göra 

deltagaren mera stressad, men även upplevde man att detta var stressigt för personalen.   

 

“Det var en stressad miljö, de kände man, de hade såklart varit bättre om de inte var så.” 

(Intervjuperson 3) 

 

Flera som intervjuades kände att de ville ha mera tid med sjuksköterskan. De upplevde att de 

inte ville störa personalen genom att ringa på klockan, eftersom de såg stressade ut. Flera av 

deltagarna upplevde ändå trygghet i den stressande miljön och upplevde sig varmt 

välkommen till den postoperativa avdelningen.  

 

“Kände mig varmt välkommen trots de var stressigt.” (Intervjuperson 7) 

 

Svårigheter att bevara integriteten 

Alla som intervjuades upplevde att integriteten bevarades väl under deras sjukhusvistelse. På 

den postoperativa avdelningen beskrevs det att det fanns skärmar eller skynken mellan 

sängarna som gjorde att man inte såg varandra. Något som flera deltagare upplevde var att 

man hörde allt som sades bakom skärmarna. Vissa av deltagarna hade en tv som man kunde 

titta på, vilket gjorde att man hörde mindre. Några av deltagarna fick lyssna på musik, något 

som upplevdes som positivt och gjorde att man hörde mindre vad som sades bakom 

skärmarna. Deltagare som inte hade tv eller musik att tillgå upplevde att allt som sades om 
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andra patienter hördes, fast man hade skynken eller skärmar emellan. Dessa deltagare saknade 

något att underhålla sig med. Flera deltagare ansåg det som negativt att måsta dela rum med 

flera patienter, men att integriteten ändå bevarades.  

 

“Det är klart dom pratade men att det beror väl på hur nyfiken du är. Därför skulle det kanske 

vara bra och ha musik eller tv nånting sånt så man inte skulle höra. 

Det är ju bara ett skynke emellan.” (Intervjuperson 4) 

 

Rehabilitering 

För flera av de som intervjuades så startade mobiliseringen redan på den postoperativa 

avdelningen. Flera deltagare var uppe och satt på sängkanten och en deltagare gick några steg. 

Deltagarna upplevde att de blev uppmanad av personalen att röra på tårna, för vissa gjorde det 

ont, men efter smärtstillning tog personalen upp deltagaren ståendes bredvid sängen. Alla 

deltagare fick komma upp på morgonen efter operationen och gå med gåbord. Flera deltagare 

beskriver att de gick med stöd av gåbord direkt då de kom till den ortopediska avdelningen.  

 

”Jag fick en sån där stol som jag kunde gå till wc och tvätta tänderna innan man gick och la 

sig, dagen efter, gåstol som jag fick gå ut i gången med och träna och röra på sig lite.” 

(Intervjuperson 5) 

 

 

Diskussion 

Resultatet i denna studie ger en bild av äldre personers upplevelser vid en postoperativ 

avdelning efter en höftoperation. Det som framkommit i analysen är att den postoperativa 

avdelningen är en miljö som den äldre patienten kan uppleva som stressig att vistas i. Det kan 

i sin tur smitta av sig på patienterna som kan känna oro och även de bli stressade av 

situationen. Deltagarna i studien berättade om vikten av att sjuksköterskans förmåga att skapa 

trygghet. God information över hur operationen har gått behövdes, men även information om 

övervakningen som fanns och vad larmen från övervakningen betydde. Deltagarna i studien 

berättade även om upplevelser av smärta, illamående och nedstämdhet postoperativt.  
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Resultatdiskussion 

Deltagarna i denna studie upplevde att de fått bra information av vårdpersonalen, både före 

och efter operationen. Det gjorde så att de kunde förstå vad som skulle ske under den 

närmaste tiden. Deltagarna ville också få information om vad övervakningsapperaturen 

visade. Dock var informationen om att operationen hade gått bra viktigast. Gainer et al (2016) 

beskriver liknande i sin kvalitativa studie, deltagarna beskrev då att informationen som 

patienterna fick gav dem en känsla av kontroll, vilket i sin tur minskade deras stress, ångest 

och oro. Denna information gav ökad kunskap och livskvalité. Deltagarna i denna studie 

upplevde dock att informationen behövde anpassas och upprepas för att förstå. När deltagarna 

hade anlänt till den postoperativa avdelningen var de svårt att ta in all information. Enligt 

Pettersson et al. (2016) kan information vara svår att ta till sig och att de kan bero på att 

tankarna är på annat, eller fortsatt påverkan efter sedering eller analgetika. Resultatet visade 

att de kan leda till missförstånd mellan vårdgivare och patient, det kunde leda till att patienter 

upplevde rädsla. Brist på information kan leda till en upplevelse av ångest och egna 

föreställningar av scenarier som kan inträffa, men med korrekt och detaljerad information kan 

detta lindras (Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016). Enligt Hafskjold et al. (2015) ska 

vårdpersonal arbeta efter personcentrerad kommunikation som en del av den personcentrerade 

vården. Personcentrerad kommunikation är när vårdpersonal ser hela patienten och delar 

information och besluten om den fortsatta vården tas tillsammans. För att uppnå detta måste 

patienten uppleva att vårdpersonalen visar lyhördhet och empati. En personcentrerad 

kommunikation är ett villkor för att en personcentrerad vård ska fungera (jmf. Hafsjold et al. 

2015).  Patienter behöver kunskap och tillräckligt med information för att få känna sig 

delaktiga (Mako et al. 2016).  

 

Deltagarna i den här studien beskrev sjuksköterskan roll som viktig. Sjuksköterskans stöd 

betydde mycket och sågs som en stöttepelare. De upplevde också en trygghet när 

sjuksköterskan upplevdes som trygg i sitt arbete. Då upplevde deltagarna trygghet på den 

postoperativa avdelningen.  En jämlik vård som är säker och personcentrerad gör att vården 

blir så bra som möjligt. Patientsäkerheten, delaktigheten och patientens egna inflytande 

präglas av vad för bemötande patienten får från sjukvården. Brister i bemötandet kan riskera 

att nödvändig information förloras, att patienten inte följer givna råd samt att patienten i 

framtiden inte uppsöker vård vid behov (Socialstyrelsen, 2019). 
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Gonzalez (2017) menar att tillit är grunden för alla sanna relationer och är en viktig del av 

omvårdnaden. Patienter som vårdas på sjukhus är känsliga och kräver hjälp från 

sjuksköterskorna. Relationen mellan sjuksköterskor och patient ska vara byggt på förtroende 

och det är först då som patienten kan lita på att sjuksköterskan gör allt för att få patienten att 

må bra igen (Gonzalez, 2017).  För att patienter ska uppleva en bra vård är de viktigt att de 

känner trygghet och tillit, samt att vårdpersonalen visar engagemang (Mako et al. 2016). 

 

Deltagarna i den här studien beskrev att smärta var något som upplevdes som negativt på den 

postoperativa avdelningen. Känslor som att känna sig begränsad och inte kunna röra sig på 

grund av smärta var något som skapade oro hos deltagarna. Även om deltagarna fick 

smärtstillande mediciner var det många gånger inte tillräckligt, och när bedövningen började 

släppa var då den största smärtan debuterade. Enligt Ko, Rubenstein, Lee, Siu och Morrison 

(2018) upplever patienter ofta stor smärta efter höftoperationer och den kliniska effekten av 

smärtan är väsentlig. Äldre patienter som utfört en höftoperation och som är underbehandlade 

i sin smärta har visat sig ha nio gånger större risk att utveckla delirium. Man har även sett 

längre vistelse på sjukhus för patienter som har smärta en längre tid. En nyckelfaktor för 

patienter som gjort en höftoperation är tidig mobilisering, men detta kan påverkas negativt på 

grund av en hög postoperativ smärta. Illamående på den postoperativa avdelningen var något 

som flera deltagare i studien upplevde. Ingen av deltagarna kräktes på den postoperativa 

avdelningen, men flera kände en oro över att kräkas. Alla som deltog i studien hade fastat 

innan operationen. Sex av de sju deltagarna var akuta operationer, men fick ändå fasta. De 

deltagarna som inte kände sig illamående kände istället en hunger på den postoperativa 

avdelningen. Illamåendet kom i samband med att bedövningen började släppa. Collins (2011) 

menar att postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en obekväm och en obehaglig 

upplevelse som påverkar postoperativ återhämtning negativt. PONV är en av de vanligaste 

komplikationerna på den postoperativa avdelningen. Enligt López-Morales et al (2018) så är 

PONV en vanlig komplikation av anestesi och kirurgi. Förekomsten av PONV är ca 20-30% 

bland patienterna och ca 80% för högriskpatienter, såsom kvinnligt kön, tidigare historia av 

PONV eller användning av opioider.  

 

Som beskrivet i inledningen är upplevelsen av nedstämdhet hög hos äldre patienter som gjort 

en höftoperation. Det var inte alla deltagare i denna studie som upplevde nedstämdhet, men de 

deltagare som kände sig nedstämda gjorde det redan på den postoperativa avdelningen. En 

oroskänsla hur det skulle gå framöver var något som togs upp i intervjuerna men även en 
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rädsla att bli handikappad. En beskriven upplevelse var att man kände sig nedstämd på grund 

av att man skadat sig och kände en stress och fundersamhet över framtiden. En känsla av olust 

och hemlängtan var även det något som upplevdes redan på den postoperativa avdelningen av 

vissa av deltagarna i studien. Enligt Rathbun et al. (2016) ökar risken för fall och efterföljande 

frakturer hos personer som är deprimerade efter en höftoperation. Även minskat deltagande i 

rehabiliteringsprocessen och sämre fysisk funktion ses hos deprimerade höftopererade 

patienter. Personer som tidigt blir deprimerade efter en höftoperation är mer benägen att få 

framtida depressionssymtom med en högre frekvens och intensitet (Rathbun et al, 2016). 

Enligt Arakelian et al. (2017) önskar patienter att vårdpersonalen ska se dem som individer. 

Patienter vill inte enbart bli behandlade efter vilket sjukdom eller tillstånd de befinner sig i. 

Detta är i enighet med vad personcentrerad vård innebär. Arakelian et al. (2017) beskriver att 

när vårdpersonalen vårdar patienten utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan de ge 

patienten hopp inför framtiden och snabbare återhämtning.  

 

Deltagarna i denna studie upplevde den postoperativa miljön som stressig och att personalen 

stressade i sitt arbete. Det gjorde att de inte ringde på klockan för att få hjälp, då det inte ville 

störa personalen.  Deltagarna kände sig också sig störda av de andra patienterna då de var 

oroliga, detta i sin tur ledde till mer stress över den egna situationen. Deltagarna i denna 

studie kände sig också stress av alla ljud som förekom runt omkring dem. I en kvalitativ 

studie av Mottram (2011) beskrivs att patienters behov blir åsidosatta på grund av att det är 

stressigt och tidspressat för personalen. Stressen kan bidra till känslor av distans mellan 

patienten och vårdpersonalen. Konceptet med löpande-band principen inom kirurgin kan 

också upplevas som stressigt för patienterna (Mottram, 2011). Alla deltagare i denna studie 

upplevde att deras integritet bevarades väl under vården på den postoperativa avdelningen. 

Det fanns skynken eller skärmar mellan sängarna som begränsade sikten. Dock beskrev de att 

man ändå kunde höra allt som sades. Inga deltagare beskrev att de andra patienterna även 

kunde höra vad som sades om deltagaren. Deltagarna som hade tv eller lyssnade på musik 

beskrev att de då hörde mindre av vad som sades bakom skärmen eller skynket, det upplevdes 

som positivt. Många av deltagarna upplevde att det var negativt att dela rum med fler 

patienter men att integriteten fortfarande bevarades. Beltran et al. (2016) beskriver att 

upprätthålla patientens integritet är en viktig del av att patienten skall känna sig trygg och 

välmående. Att sjukvårdspersonalen är diskret gällande patientens uppgifter och att de 

motarbetar brott mot sekretessen är alltså viktigt. Maben et al. (2016) beskriver att 

sjukvårdspersonal ofta upplever det positivt att fler patienter delar samma utrymme då det ger 
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en bra överblick och att det är tidseffektivt. Dock så visar Reid´s et al. (2015) studie att fler 

patienter uttrycker ökat behov av att behålla sin integritet och i sin tur önskar enkelsal. En 

specialistsjuksköterskas förhållningsätt till en personcentrerad vård är avgörande för att 

patienten ska få behålla sin integritet. En sjuksköterska ska stå på patientens sida och värdera 

omvårdnadsåtgärderna för att så långt som möjligt stärka patientens integritet trots sjukdom 

eller ohälsa (SSF, 2016).  

 

Många av deltagarna i denna studie påbörjade sin mobilisering redan på den postoperativa 

avdelningen. De fick sitta på sängkanten, fick gå några steg och fick uppmaningen att röra på 

tårna. För vissa gjorde detta ont men efter smärtlindring underlättades mobiliseringen. Alla 

deltagare fick på morgonen efter operationen komma upp med gåbord, antingen redan på 

postoperativa avdelningen eller på ortopediska avdelningen. I en studie av Kenyon-Smith et 

al. (2019) visade resultatet att patienter som fått en höftfraktur och inte påbörjade tidig 

mobilisering hade 1,9 gånger större risk att få komplikationer. Dessa komplikationer kunde 

vara till exempel vara delirium. Patienter med sämre hälsotillstånd innan höftfrakturen hade 

störst vinst av tidig mobilisering. Baer et al. (2019) beskriver liknande resultat som visar att 

tidig mobilisering efter höftfraktur minskar risken för komplikationer och död.  

Metoddiskussion 

Vid valet av metod till denna studie övervägdes olika alternativ till tillvägagångssätt. En 

grundlig sökning efter vetenskapliga artiklar inom upplevelsen att vårdas på en postoperativ 

avdelning genomfördes. Slutligen valdes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

för att på ett mer givande vis tillhandahålla mer information om upplevelsen jämförelse med 

till exempel en enkätstudie. En enkätstudie hade dock kunnat ge fler deltagare. Detta hade i 

sin tur kunnat leda till ökad generaliserbarhet. Ryan, Cougahlan och Cronin (2009) menar att 

semistrukturerade intervjuer ger en mer flexibel datainsamling. Flexibiliteten som finns i den 

semistrukturerade intervjutekniken är att den som intervjuar kan följa en serie mindre 

strukturerade frågor men tillåts även en utforskning av spontana frågor och svar som 

uppkommer, som sedan kan undersökas. Intervjuerna blev relativt korta, och det kan ses som 

både en fördel och en nackdel. Det kan vara att intervjuguiden innehöll för få frågor. 

Danielson (2018, s.145) beskriver att vid semistrukturerade intervjuer skall inte 

intervjuguiden vara längre än vad som får plats på ett A4-papper, vilket intervjuguiden i 

denna studie översteg med tre frågor. Varför intervjuerna inte blev så långa som planerat kan 

också vara för att författarna inte var tillräckligt insatta i frågorna som ställdes (jmf. Danielson 
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2018, s. 145), samt att det inte genomfördes en pilotintervju. Fördelen med att intervjuerna 

inte blev lika långa som planerat kan vara att deltagarna höll sig till upplevelsen som 

studerades och att innehållet svarade enbart mot syftet. Författarna till den här studien 

övervägde om de behövdes minst en till intervju för att få större underlag för resultatet, men 

eftersom tiden var begränsad och att det var stora svårigheter att få tag i deltagare till studien, 

så ansågs att sju intervjuer var tillräckligt då det sammanlagda materialet till resultatet var 

tillräckligt stort och innehållsrikt för att besvara syftet. Författarna till denna studie bedömer 

även att resultatet med största sannolikhet inte hade ändrats om en till intervju hade 

förekommit, dock så hade detta påverkat studiens tillförlitlighet positivt.  

Analysmetoden som användes var kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman 

(2004). Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) beskriver att en utmaning med denna 

metod kan vara att förhålla sig till texten med samma logik genom hela processen. Författarna 

till denna studie bearbetade transkriberingarna separat. Det visade sig dock omgående att 

samma meningsenheter hade plockats ut. Sannolikheten att detta hade förbättrats eller 

resulterat i en annan kategorisering än vad som framkom om författarna hade genomfört detta 

tillsammans är liten. Författarna till denna studie har fört reflektioner om hur resultatet har 

påverkats av att två av deltagarna hade vårdats på en postoperativ avdelning i västra Finland. 

De deltagare som vårdats i västra Finland hade dock inte stora skillnader i sin upplevelse 

jämförelsevis mot de som vårdats i norra Sverige. Detta kan ses som en stor fördel för studien 

då nyttan med denna studie kan då överföras på ett större geografiskt område än enbart norra 

Sverige. Dock kan en svaghet i detta fall vara att deltagarna bara hade vårdats från en 

postoperativ avdelning i Sverige och en i Finland. Om detta hade kunnat utökas med två från 

Sverige och två från Finland hade de bidragit till mer tillförlitligt resultat.  

 

Studiens validitet anses vara god då intervjuguiden har utgått från att undersöka deltagarnas 

upplevelser som kan ses i resultatet (jmf. Billhult, 2018, s. 133). Reliabiliteten är dock svårare 

att bedöma som god. Detta eftersom vi använde oss av en semistrukturerad intervjuteknik som 

gör att alla intervjuer blir individuella och personliga för varje gång den genomförs. Alltså är 

de svårt att tro att de skulle bli exakt samma resultat om andra forskare skulle genomföra en 

intervju med enbart utgångspunkt från våran intervjuguide (jmf. Billhult, 2018, s. 135). 

Studiens överförbarhet kan bedömas som god inom norra Sverige, detta eftersom att enbart 

två stycken av intervjuerna genomfördes i västra Finland. Det kan innebära att de kanske är 

för stora skillnader mellan upplevelserna i Sverige och Finland, men att de i denna studie inte 
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visades på grund av detta. Det som stärker överförbarheten i denna studie är dock att resultatet 

är tydligt beskrivet (jmf. Mårtensson & Fridlund, 2018, s. 433).  

Slutsats 

Äldre patienter upplever den postoperativa miljön som stressfull och sjuksköterskan som en 

viktig person som skapar trygghet i den miljön. De äldre patienterna såg sjuksköterskan som 

en stöttepelare när sjuksköterskan gav tydlig och klar information, då detta gav trygghet. Det 

var också viktigt för den äldre patienten att sjuksköterskan visade god omtanke genom att 

personen inte var bara var en patient i mängden. Äldre patienter upplevde att det var viktigt att 

sjuksköterskan bevarade integriteten och arbetade mot att minska negativa upplevelserna som 

smärta, illamående och nedstämdhet. Den äldre patienten på den postoperativa avdelningen 

påbörjade sin mobilisering tidigt efter operationen, vilket gynnar postoperativ återhämtning.  

Antalet äldre patienter kommer att öka och detta kommer att påverka vården eftersom äldre 

patienter har en ökad risk att drabbas av en höftfraktur. Det är viktigt att veta att forskning på 

yngre vuxna personer inte nödvändigtvis är applicerbart på äldre personer. Genom att forska 

mer inom detta område så kan vården bli mer personcentrerad och möjligheten finns då också 

till att skapa fler handlingsplaner som på sikt kan förkorta vårdtiden och minska lidande för 

personen som genomgår höftkirurgi. 

Kliniska implikationer 

Denna studies resultat kan vara till grund för reflektion och diskussion bland 

sjukvårdspersonal för att belysa patienters upplevelse av att vårdas postoperativt efter en 

höftfraktur. Förhoppningar finns också att resultatet kommer att kunna ge mer kunskap och 

djupare förståelse för den äldre patienten. Resultatet kan också användas som ett stöd för 

vårdpersonalen när i vården av denna patientgrupp, samt vara till underlag vid skapandet av 

nya rutiner och förbättringsarbeten inom verksamheterna. Detta kan i sin tur leda till en bättre 

och säkrare personcentrerad vård.  
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