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Sammanfattning 

Begreppet höftfraktur innebär ett komplext lidande för individen som utrycks i olika typer av 

upplevelser. Ur samhällets synvinkel är höftfrakturer förknippade med enorma 

hälsoekonomiska bekymmer. Sjukvården har ett stort ansvar att hjälpa patienter som drabbas, 

och genom att identifiera vad patienterna själva upplever då de drabbas av en höftfraktur kan 

patientens egna perspektiv lyftas fram, för att därigenom förbättra vården och 

rehabiliteringen. Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av 

postoperativ rehabilitering efter höftfrakturer. Författarna angriper detta problem genom söka 

övergripande kunskaper i aktuell forskning. Genom att granska relevant litteratur i form av 

nio stycken kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar har författarna identifierat ett 

antal centrala teman som speglar patienters upplevelse av rehabilitering. I resultatet  beskrivs 

upplevelserna i termer av smärta, förändrad funktion, förändrad livsvärld samt förändrad 

självbild. Många patienters upplevelser redovisas som problematiska och förklarar 

rehabiliteringsprocessen som ett område som behöver vidareutvecklas. Upplevelserna som 

författarna funnit likställer rehabiliteringsarbetet med övrig omvårdnad och menar i detta 

avseende att många behov inte uppfylls. Författarna drar slutsatsen att rådande definition av 

rehabilitering resulterar i att omvårdnadsaspekten av densamma prioriteras bort, vilket kan 

förklara patienters negativa upplevelser av denna vård.    

   

Nyckelord: Upplevelse, patient, höftfraktur, rehabilitering, postoperativ, litteraturöversikt. 
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INLEDNING 

Enligt Rikshöfts senaste årsrapport (Rikshöft 2013, s. 2) drabbas ca 18 000 personer av 

höftfrakturer varje år. Det leder till stora individuella komplikationer såsom smärtor, 

begränsningar och funktionsnedsättningar. Förutom detta är det också ett för samhället 

stort hälsoproblem som har direkta samhällsekonomiska effekter och kostnader. 

(Socialstyrelsen 2003, ss. 119-123) 

Höftfrakturer drabbar främst äldre och redan sköra individer som sedan tidigare kan ha 

andra hälsoproblem, vilket bidrar till att konsekvenserna kan bli stora. Flera av dem har 

sedan tidigare nedsatt förmåga och funktion vilket gör dem mer utsatta för fall och 

trauman och riskerar därigenom ådra sig olika typer av frakturer. Oftast handlar det om 

höft-, bäcken- och armfrakturer, vilket i de flesta fall kräver operation och därefter 

rehabilitering för att individen i fråga skall kunna återfå de förlorade funktionerna och 

uppnå god livskvalité. Med tanke på att skadan kan medföra en bestående begräsning 

och ett stort lidande för den drabbade, finner vi att det finns ett behov att beskriva 

patientens upplevelse av rehabiliteringen av en höftfraktur.  

Det är därför viktigt att sjuksköterskan, som har omvårdnadsansvar för patienten, 

uppmärksammar dennes upplevelse, för att på så sätt kan hon ge den vård som patienten 

vill och önskar som i sin tur kan leda till en ökad livskvalité. (Swenurse 2012)  
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BAKGRUND 

Patient och patientperspektiv 

Höftfrakturer är en av de främsta orsakerna till fysisk funktionsnedsättning hos äldre. 

Det är vanligare att fler äldre individer, särskilt kvinnor, drabbas av höftfrakturer i 

femur- och cervikalpartier (Larson & Rundgren 2003, s. 218). 

 

Patientdefinition 

Patienten som definition karakteriseras av sitt lidande. Utifrån denna definition är man 

inte en patient om man inte upplever någon form av lidande. Ett lidande är således ett 

krav för att kunna definiera patienten. Wiklund uppmärksammar tre typer av 

patientrelaterat lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Utifrån dessa tre 

lidandekategorier och den kamp ett lidande innebär för individen i fråga, blir lidandet i 

sig meningsskapande och meningsfullt. Därigenom finns möjlighet att hjälpa, vilket är 

vårdens roll i relation till patienten. (Wiklund 2003, ss. 102-110, s. 140) 

Utifrån denna förståelse är en patient som drabbas av en höftrelaterad skada en patient 

som lider. Genom att förstå att den skadade höften genererar lidandet är hälso- och 

sjukvårdens roll i relation till denna patient att hjälpa till med helhetssynen. Om denna 

aktion är lyckosam bör patientens lidande återgå och individen är inte längre begränsad 

till att vara patient. Därmed kan argument för att denna definition passiviserar individen 

läggas fram. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 105) är patientbegreppet 

passiviserande då patienten enbart definieras som någon som mottar vård och som inte 

har någon rösträtt gällande vilken typ av vård som ska erbjudas henne. Istället för att 

enbart erbjudas höftoperation, kanske denna specifika individ känner att andra 

interventioner är mer behjälpliga och fruktsamma. Att bredda patientbegreppet till att 

även inkludera en demokratiaspekt eller någon typ av medbestämmande är därmed en 

definition som menas är mer förtydligande. (Dahlberg & Segesten 2010, s. 105, 107) 

 

Patientperspektiv och individuella upplevelser   

När olika händelser i livet inträffar upplevs dessa på olika sätt beroende på vem man är, 

hur man är, var man är, när i tiden och så vidare. Med andra ord går vägen till patientens 

eller brukarens egna upplevelser genom att man för det första inkluderar patienten och 

dels inte tolkar det individen säger. Thurén problematiserar detta ytterligare då 

omdömen angående verkligheten respektive värderingar angående verkligheten är två 

olika dimensioner av detta individuella perspektiv. I vetenskapligt avseende är båda 

dessa intressanta då de båda beskriver den individuella uppfattningen i fråga. (Thurén 

1991, ss. 32-44)  

Därmed handlar patientcentrerad vård om ett etiskt förhållningssätt som just tar hänsyn 

till patientens individuella perspektiv (Dahlberg & Segesten 2010, s. 104).  

Det patientcentrerade perspektivet tenderar att konkretiseras som att patienten är 

experten. Med detta menas att det är patienten som bäst förstår sin upplevelse och att 

hälso- och sjukvården som institution därmed gör bäst i att lyssna. Dock finns i denna 

definition ett syftesfel då man som expert förutsätter ett expertkunnande. (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 103; Almås, Stubberud & Grønseth 2011, s. 24) 

I Sverige, och i många andra länder, ges patienten stora lagliga rättigheter kopplat till 

delaktighet och inflytande. Begrepp som patientsäkerhet och patientdelaktighet ryms 
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under Patientsäkerhetslagen (SOSF 2010:659) samtidigt som vården och vårdaren 

tillskrivs skyldigheter och plikter gentemot patienten. 

Det som man ska vara medveten om är att individuella erfarenheter är väldigt svåra att 

generalisera. Att ge patienter möjlighet att delge sina upplevelser är inte samma sak som 

att ge densamma makten att bestämma vårdens innehåll. Samspelet som behövs mellan 

patient och vårdare är det som både tar hänsyn till patienten och som inte kör över hen. 

Därmed är vägen till patientens upplevelser en som bygger på ett samspel mellan 

patienten och vårdaren, en väg som återigen lägger mycket ansvar på hälso- och 

sjukvården. (Dahlberg & Segesten 2010, s. 110) 

 

Höftfrakturer  

Termen höftfraktur inkluderar alla frakturer som drabbar den proximala  delen av femur 

och där ingår femurhalsen, pertrokantera och subtrokantära frakturer. Den procentuella 

sannolikheten att drabbas av en fraktur i västerländerna är 17,5% för kvinnor och 6% 

för män och risken fördubblas var 5:e år efter det man fyllt 65. Höftfrakturer förklaras 

utifrån dess typ, främst cervikal, pertrokantär eller subtrokantär fraktur. (Archibald 

2003, s. 385; Larsson & Rundgren 2003, s. 218) 

Den vanligaste skadan är cervikala frakturer och de patienter som oftast drabbas av 

detta är multisjuka och därför är det viktigt att ta en noggrann anamnes. Symtomen 

visas i form av kraftig smärta och kan tydligt ses då benet är utåtroterat och kortare än 

det andra samt att patienten inte kan gå. Pertrokantär frakturer visar sig vara lättläkta i 

jämförelse med cervikala frakturer. De kan variera mycket, från en liten spricka i den så 

kallade interokantära delen, så kallad stabil pertrokantär fraktur, eller så kan det handla 

om en kraftigare fraktur en strörre spricka i samma område som sträcker sig mot 

lårbenshalsen dvs. en instabil pertrokantärfraktur. Subtrokantära frakturer inträffar 

under trokantär på själva femurskaftet. Oftast är dessa frakturer dislokaliserade.  

(Karlsson 2010, ss. 12-16) 

 

Orsaksamband 

En höftfraktur tillkommer oftast genom att den äldre, sköra personen på något sätt har 

ramlat. Denna fallbenägenhet ökar med åldern och frakturer hos äldre orsakar inte minst 

kostnader för samhället men också ett enormt lidande för den drabbade individen. 

Orsakerna till att fall för äldre är så pass komplexa kan förklaras av det naturliga 

åldrandet. Ett falltrauma för yngre individer frambringar inte samma konsekvenser som 

för den äldre individen. Kroppen är byggd för att klara de flesta typer av fall. Det är 

bara kraftigt våld som enligt mallen bör resultera i benbrott. Men när kroppens funktion 

är nedsatt ökar tendensen och risken att ett fall resulterar i ett brott. (1177 Vårdguiden 

2015) 

Orsakerna kan med fördel delas in i påverkbara och icke-påverkbara 

bestämningsfaktorer. Icke påverkbara bestämningsfaktorer är främst ålder, osteoporos 

och kön. Fysiska hinder såsom dålig syn, fysisk nedsättning och hormonrubbning är 

andra exempel. Hög ålder och kvinnligt kön är dessutom markörer för just osteoporos. 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2003, ss. 22-23) 

Påverkbara faktorer går däremot att styra och kontrollera, om än inte nödvändigtvis i 

den grad som önskas. Några exempel på sådana faktorer är bra belysning, halkskydd, 

tobaks-, alkohol och eller läkemedelsbruk. (SBU 2003, ss. 24-26) 
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Dessa faktorer påverkar i sin tur varandra vilket ytterligare komplicerar situationen. 

Genom att till exempel ta bort trösklar påverkar vi fallbenägenheten och risken för fall 

minskar (SBU 2003, ss. 23-26). 

Sammanfattningsvis är det i de flesta fall en kombination av ett från början skört skelett, 

tillsammans med utlösande faktor som resulterar i en fraktur. Fallbenägenheten kan i 

viss mening påverkas genom preventiva ingrepp som fysisk träning och översyn av 

läkemedel som kan orsaka exempelvis yrsel, men osteroporosutvecklingen är desto 

svårare och betydligt mer komplicerat att hantera. Dock kan sjukvården genom 

screening identifiera de med skört skelett för att därefter behandla patienter som har en 

hög frakturrisk. (Socialstyrelsen 2015a) 

 

Osteoporos och dess komplexitet 

Skört skelett, eller osteoporos, drabbar främst äldre kvinnor och det har visat sig att 

Skandinavien har den högsta ökningen av höftfrakturer i jämförelse med andra i samma 

åldersgrupp i världen. Generella riskfaktorer såsom ärftlighet, kroppsbyggnad, låg 

fysisk aktivitet och kost, samt det specifika faktum att skandinaver har en sämre 

bildning av vitamin D, som påverkas av solens strålning på huden, gör oss än mer 

predisponerade för benbrott. (Järhult & Offenbartl 2006, s. 168) 

Lågt body mass index (BMI), näringsfattig kost, alkoholkonsumtion och tobaksrökning 

och kronisk kortisonbehandling är förenat med hög risk av utveckling av osteoporos. 

Kvinnligt kön, som i relation till klimakteriet, leder till att östrogennivåerna minskar, 

och benskörheten tilltar. SBU förklarar också att kvinnor i 80 årsåldern eller över, löper 

högre risk att drabbas av höftfrakturer medan män löper samma risk som kvinnor först 

när de når 85 års ålder. Ärftligheten spelar också en viktig roll; har man föräldrar som 

har drabbats av osteoporos så är det högre risk att själv drabbas. (SBU 2003, s. 24) 

 

Postoperativ rehabiliterande vård 

Postoperativ vård innebär den vård som tar vid direkt efter operationens slut. Det är 

således per definition endast under den postoperativa perioden som rehabilitering, det 

vill säga återkomst av något, kan uppnås. Alltså är de postoperativa interventionerna 

beroende av en adekvat pre- och perioperativ vård och lägger således grunden för det 

postoperativa arbetet.  Den postoperativa fasen kan i sin tur delas in ytterligare i en 

uppvaknande, akut fas och en därpå följande fas som karakteriseras av återkomst till 

normaltillstånd och rehabilitering. (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, s. 269, ss. 303-

304) 

 

Uppvaknande och postoperativ vård 

Den akuta uppvakningsfasen bedrivs numera oftast på en uppvakningsavdelning. Här är 

det observation och kliniska bedömningar av vitala parametrar som bestämmer hur det 

den direkta och akuta vården bedrivs (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, s. 304). 

Vården på dessa avdelningar är i hög grad specialiserad på uppvaknandet efter operation 

och övervakning av patientens allmäntillstånd samt operationsspecifik vård fram till 

dess att specifika rehabiliterande insatser är lämpliga. 

Den postoperativa vårdavdelningen är i dagsläget oftast knuten till anestesiområdet och 

är speciellt anpassad för postoperativ vård (Järhult & Offenbartl 2006, s. 97). Vården 
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karakteriseras av en hög grad av beredskap på förändringar och oftast finns 

standardrutiner på de vanligaste komplikationerna utarbetade sedan tidigare. (Almås, 

Stubberud & Grønseth 2011, s. 304) 

 

Rehabiliterande fokus  

Den postoperativa delen av vården tar vid då patienten är så pass stabil att postoperativ 

vård och träning är möjlig. Gällande höftfrakturer läggs mycket resurser och energi på 

just mobiliseringen och rehabträningen vilket inbegriper, men är inte begränsat till 

främst aktiviteter i det dagliga livet (ADL) och mental träning för att eventuella 

bieffekter och komplikationer från operationen ska förhindras. (Järhult & Offenbartl 

2006, ss. 169-170) 

Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer som specificerar de interventioner som är 

nödvändiga för god postoperativ vård. I dessa påtalas de moment som den postoperativa 

vården av höftfrakturer består av, till exempelvis sårövervakning, sårbehandling, 

infektionsövervakning som inkluderar patientens temperatur och medvetandegrad. 

Läkningsprocessens delar redovisas samt hur smärtbehandling, trombosbehandling och 

övrig adekvat behandling specifikt anpassas till patienter som vårdas postoperativt. 

(Socialstyrelsen 2003) 

Den postoperativa vården av höftfrakturer, likväl som postoperativ vård generellt, 

karakteriseras av synen på mobilisering. Mobilisering är prioriterat efter alla typer av 

kirurgiska ingrepp givet att inga kontraindikationer föreligger (Almås, Stubberud & 

Grønseth 2011, s. 315). Patienter som har opererats bör mobiliseras helst direkt samma 

dag eller dagen efter patienten opererats. Detta minskar bland annat risken att drabbas 

av postoperativa komplikationer, exempelvis lunginflammation och djup ventrombos 

men också reducerar risken för trycksår. (Socialstyrelsen 2003, s. 96) 

 

Rehabiliteringens innehåll och definiering 

Socialstyrelsen definierar rehabilitering som: 

”[…] insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, 

utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga 

funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet.” 
(Socialstyrelsen Termbanken 2015b) 

 

Socialstyrelsens definierar således rehabilitering som något som ska leda till att 

patienten ska återvinna de förlorade funktionerna. Funktion syftar i sin tur till 

människans normaltillstånd, det vill säga hälsa, detta då hälsa förutsätter funktion 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 102). För att tillgodose detta skall en patientcentrerad 

helhetssyn prägla rehabiliteringen, och det är viktigt att poängtera att rehabilitering inte 

enbart innebär fysisk träning men också det sociala och de psykologiska aspekterna. 

(Zidén & Hagsten 2010, s. 115)  

 

Socialstyrelsen definierar hälsa som: 

”[…] tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av 

sjukdom eller skada.” 
(Socialstyrelsen Termbanken 2015c) 
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Då välbefinnande och hälsa förstås i termer av helhet och jämvikt innebär 

funktionsnedsättning en brist på helhet och jämvikt vilket översätts som brist på hälsa 

vilket i sin tur kopplas till ohälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). 

Vi kan likväl förstå hälsa som vårdandets mål, vilket än mer poängterar relationen 

mellan rehabilitering och hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 101). 

Vårdens väg mot hälsa kan te sig olika beroende på vad ohälsan består av. Själslig 

ohälsa bemöts genom omsorg precis som medicinsk ohälsa bemöts genom medicin eller 

farmaka. På samma sätt likställs därmed funktionsnedsättningar med rehabilitering. Alla 

dessa interventioner är dock likvärdiga omvårdnadsåtgärder, då omvårdnadens mål är 

hälsa. (Wiklund 2003, s. 148)  

 

Rehabiliteringens effekter 

Rehabiliteringen syftar till att så snabbt som möjligt återkomma till funktion samt att 

förhindra komplikationer. Genom målmedvetenhet och tydlighet ska komplikationer 

förhindras genom tidig mobilisering och övervakning. Handlingsberedskap och 

möjlighet att snabbt utvärdera och ompröva behandling ska vidare resultera i att 

rehabiliteringen går så snabbt och smidigt som möjligt. De effekter som eftersöks är 

således fysiska, mentala, själsliga och sociala sådana och verkar alla rehabiliterande och 

läkande. (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, ss. 303-328) 

Sjuksköterskan och vården ska verka för att kompensera förlorad funktion till följd av 

sjukdom eller liknande (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, s. 22). En lyckad 

rehabiliterande vård är således en vård som möjliggör denna kompensatoriska 

mekanism, vilket mildrar eller eliminerar skadans eller sjukdomens hindrande funktion. 

Rehabiliteringens mål är återkomst och bibehållande av funktion så att patienten skall 

kunna bli så aktiv som möjligt för att på så sätt kunna medverka i diverse vardagliga 

livsaktiveter med familj, vänner, arbete och fritid. (Hök & Grimby 2001, s. 13)  

 

Rehabiliteringens premisser 

Negativa förändringar i vårt skelett blir påtagliga när fysisk aktivitet uteblir. Det råder 

inget tvivel om att fysisk aktivitet har goda effekter på vår hälsa. Åstrand (2001, ss. 

113-114) förklarar att träning har primära och sekundära preventionsmekanismer mot 

sjukdomar, och de goda effekterna av regelbunden träning leder till minskad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar, ökad lungfunktion och är generellt hälsobefrämjande. 

SBU (2003, s. 24) menar att människor som ägnar sig åt fysisk aktivitet, framförallt 

viktbelastande aktiviteter i mindre utsträckning riskerar att drabbas av osteoporos.  Då 

en patient ådrar sig en höftfraktur blir frakturen i sig ett hinder för att utföra fysiskt 

aktivitet. Frakturen blir således ett hinder för mobilisering. Andra hinder är eventuell 

yrsel som patienten upplever, rädslan att ramla igen eller bristen på självkänsla och 

trygghet. Alla dessa faktorer verkar hindrande för patienterna att mobiliseras. Jansson 

och Almberg (2003, s. 183) förklara att även en beskyddande attityd från anhöriga kan 

vara ett hinder för patienter.  

Zidén och Hagsten (2010, ss. 115-116) menar att för att motverka hinder gäller det att 

lyfta fram patientens egna resurser, dessa resurser är individuella och finns i exempelvis 

patientens livsstil, vilja och vanor. Även anhöriga är viktiga som en resurs som kan 

både motivera och uppmuntra patienten. 
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Postoperativa komplikationer 

Trots vårdgivarens höga ambition gällande rehabilitering av höftfrakturspatienter är 

postoperativa komplikationer fortfarande ett stort problem. Några av dessa varar längre 

och några vara kortare period, den gemensamma problematiken är förlängt lidande och 

förlängd sjukhusvistelse som dessutom associeras med högre kostnader. 

Postoperativa komplikationer kan med fördel delas in i tidiga och senare sådana, där de 

omedelbara främst inträffar de första timmarna och främst berör centrala andnings- och 

cirkulationskomplikationer medan de senare kan inträda dagarna efter operationen. Till 

de senare inbegrips även komplikationer från organ såsom njurar, mag-tarmsystemet 

samt operationssårskomplikationer (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, s. 304).  

Då frakturen har inträffat och eventuell felställning blir aktuell, inträffar olika 

komplikationer som orsakar smärta. Karlsson (2010, s. 18) förklarar att sådana är inre 

blödningar orsakar svullnader i vävnaden kring frakturen.  

Pseudoartros är en komplikation som leder till fördröjd eller falsk läkning, och det kan 

orsakas av brist på optimerad primäroperation. En redislokerad fraktur kan ge smärta 

upp till 2-3 månader postoperativ och vid behov är reoperation nödvändigt. (Rogmark 

2010, s. 92; Järhult & Offenbartl 2006, s. 158) 

Smärtan som frakturen innebär behandlas ofta med hjälp av smärtstillande läkemedel, 

främst paracetamol och non steroid anti inflammatory drug (NSAID), men även 

opioider och annan analgetika exempelvis blockader av olika slag.  Behandling med 

sådana läkemedel är nödvändigt, men kan orsaka akut konfusion (förvirrning) hos äldre. 

Försämrad kognitiv förmåga som kan ha varit aktuellt sedan tidigare bör kontrolleras 

under den akuta omhändertagande. Konfusion kan även kopplas till låga 

hemoglobinvärden, som orsakas av blödning, rubbad ventilation, rubbad vätskebalans 

men också miljöförändringar, till exempel från boendet till sjukhus. (Järhult & 

Offenbartl 2006, ss. 100-103; Olsson 2010, s. 73). 

Brist på cirkulation i lårbenshalsen kan även leda till caputnekros och detta kan drabba 

både patienter som har dislokaliserade eller odislokaliserade cervikalfrakturer. Frihet 

från smärta kan råda till en början men som sedan kan tillkomma vid belastning, det vill 

säga vid vila råder smärtfrihet.  

Trycksårsutveckling kan snabbt eskalera. Enligt Larson och Rundgren (2003, s. 222) 

uppkommer dessa främst på grund av långvarigt sängläge och dålig cirkulation. Ökad 

smärta och minskad rörelseförmåga är de främsta effekterna och orsakar stort lidande.  

 

Sjuksköterskans och vårdens roll. 

De fyra grundläggande ansvarsområden som tillsammans utgör sjuksköterskans etiska 

kod innebär att hon ska: förebygga sjukdom, lindra lidandet, främja hälsa och återställa 

hälsa (Swenurse 2012). Sjuksköterskan har tillsammans med övrig vårdpersonal den 

tätaste och mest intima kontakten med patienten, och hon spelar därmed nyckelroll i 

rehabiliteringsarbetet. Vårdarbetet som är sjuksköterskans huvuduppgift inbegriper 

förmågan att tillgodose en lugn och trygg miljö för patienten. Denna roll är viktig då 

den besitter central kunskap om hur patienten mår, med andra ord är denna roll central 

och förmedlar information till övriga yrkeskategorier och organiserar 

behandlingsaktiviteter och rehabiliterande insatser. (Almås, Stubberud & Grønseth 

2011, ss. 269-270) 
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Samspelet mellan vårdgivare och vårdtagare 

Sjuksköterskan står i kontakt med patienten och ska således främja ett gott samarbete, 

något som den patientcentrerade vårdmodellen förutsätter och som lagboken påtalar 

(Almås, Stubberud & Grønseth 2011, s. 24, SOSF 2010:659). Då rehabiliteringen ska 

styras från sjuksköterskan och appliceras på patienten, hänger en god rehabilitering ihop 

med ett gott samarbete mellan dessa två parter. I de fall då detta samarbete inte fungerar 

blir de rehabiliterande åtgärderna och den rehabiliterande vården lidande.  

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal måste kunna kompensera patientens nedsatta 

funktion och därmed rehabilitera. (Almås, Stubberud & Grønseth 2011, s. 22) 

Gällande omvårdnad, sjuksköterskans specialområde, av höftfrakturer bedrivs vården på 

gemensam grund, men har individuella fokusområden och funktioner beroende på de 

speciella och särskiljande variabler som alla måste adresseras för att vården ska ha god 

kvalitet för individen. Dessa funktioner identifieras som, men är inte begränsade till, 

förebyggande och hälsofrämjande, behandlande, lindrande, rehabiliterande och 

habiliterande, undervisande, administrativa samt yrkesutvecklande funktioner. (Almås, 

Stubberud & Grønseth 2011, ss. 21-22) 

Sjuksköterskan och hälso- och sjukvården har således makten, resurserna, kunskapen 

samtidigt som patienten förutsätts sakna allt detta. Därför är en god rehabilitering 

väldigt mycket ett resultat av hur väl vården i helhet fungerar. (Dahlberg & Segesten 

2010, s. 103) 

 

Multiprofessionellt rehabiliteringsteam 

I en modern vårdmiljö arbetar inte sjuksköterskan självständigt utan samspelar med 

andra yrkeskategorier i ett så kallad multiprofessionellt team. I detta brukar läkare, 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och andra berörda parter 

inkluderas. (Kristoffersen & Ottovik Jensen 2005, ss. 201-207) 

Några funktioner som bör belysas är de som utgörs av fysio- och arbetsterapeuterna. 

Mobilisering och fysisk rehabilitering samt motivering och stöd men även utprovning 

och förskrivning av olika hjälpmedel är specialområden som inte bör underskattas i 

samband med rehabiliteringsprocesser, och i detta avseende är dessa yrkeskategorier 

oundvikliga. (Höök & Grimby 2001, s. 18) 
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PROBLEMFORMULERING 

Höftfrakturer kan orsaka ett enormt lidande för patienter, men leder även till stora 

kostnader för samhället och är därmed ett reellt folkhälsoproblem. För att kunna 

adressera detta problem behöver hälso- och sjukvården  och sjuksköterskan därför ta till 

sig den enskilde patientens egna upplevelser angående rehabiliteringen och i sin 

förlängning av vården i stort.  

Det som patienterna upplever i samband med rehabilitering av höftfrakturer är därför 

viktigt att beskriva. Innan ett problem kan adresseras behöver det således identifieras 

och förtydligas, och ett problem gällande en specifik individ definieras bäst utifrån 

individen självt. Genom att lyfta fram en bild av hur patienter upplever rehabiliteringen 

av höftfrakturer, kan kunskapen om vårdens rehabiliterande funktion förtydligas och 

uppmärksammas. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av postoperativ rehabilitering 

efter höftfraktur.  

 

METOD 

Författarna valde att bedriva en litteraturbaserad studie då det är en metod som är erkänt 

adekvat för att skapa en god översikt över ett forskningsfält (Friberg 2012b, ss. 133-

135). Därmed valde författarna att vara beskrivande då en förklarande målsättning 

automatiskt innehåller en viss form av oenighet (Thurén 1991, s. 103). Friberg förklarar 

nämligen att en systematisk litteraturöversikt är för omfattande givet den tid och de 

resurser som författarna har tillgång till (Friberg 2012b, s. 134).  I denna litteraturstudie 

är det därför syftet som har sätter gränserna för urvalet av litteraturen. Således är 

studiens ramar förutbestämda av studiens syfte. 

 

Helikopterfasen 

Studien inleddes genom att applicera ett så kallat helikopterperspektiv. Författarna 

introducerade sig därmed till ämnet förutsättningslöst för att få en överblick av vad för 

innehåll som finns och för att därifrån gå vidare (Friberg 2012b, s. 137). Genom detta 

förfarande nåddes, i samråd med det uttalade syftet med studien och dess 

problemformulering, ett antal nyckelord.  

 

Urvalsfasen 

Centrala nyckelord eller sökord utgjorde därmed basen för nästa steg i denna studiens 

analysmodell. Dessa ryms i problemformuleringen och är således en berättigad bas för 

att utgöra inklusions- samt exklusionskriterierna (Thurén 1997, ss. 79-87). Som Friberg 

beskriver (2012b, s. 137) handlar denna fas om vilken form av strategi som används för 

att finna relevant information, och för att hantera metodologiska problem i termer av 

validitet och reliabilitet. 

Applicerat på denna studie handlar detta om en strategifråga som kan beskrivas i termer 

av agerande skiljt från att vara reagerande. Med detta menas att författarna föregriper 
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och planerar inför eventuella urvalsbaserade problem och därmed aktivt planerar denna 

studies urvalskriterier från början för att kunna täcka in hela studieområdet, istället för 

att allt eftersom anpassa urvalskriterierna utefter de resultat som succesivt framträder.    

 

Nyckelord - urval 1. 

Då denna studiens syfte tydligt markerar de nyckelord (sökord) och nyckelbegrepp som 

är centrala för studien utgör dessa begrepp de ramar vi använder för att dels utesluta 

samt inkludera artiklar (Friberg 2012a, s. 43). De nyckelord som valdes är "Patient", 

"Experience", "Rehabiliation", "Hip fracture" och "Postoperative" varav alla återfinns i 

översatt form i syftesformuleringen. (Friberg 2012b, ss. 135, 137-138; Patel & 

Davidson 2003, s. 43) Detta resulterade i 154 stycken artiklar. 

 

Inklusions- samt exklusionskriterier - urval 2. 

Kriterierna i denna studie är ramarna för dels vad som inkluderas, och dels det som 

exkluderas. Det som inte ryms inom kriterierna ratas automatiskt. 

Kriterierna författarna har reglerat beskriver förhållanden i tid, språk, vetenskaplig 

relevans och perspektiv, och är i viss mån inspirerade av de källkritiska principerna 

Thurén beskriver (Thurén 1997, s. 11). Således fick artiklarna alltså inte vara för gamla, 

dock ska de vara aktuella. Författarna har i detta avseende inte satt något explicit 

kriterium utan har bedömt från fall till fall. Kriterierna reglerar även så att artiklarna 

finns tillgängliga på engelska eller svenska. Författarna hittade artiklar på andra språk, 

dock exkluderades dessa då författarna behöver avgränsa studiens omfattning. Fortsatt 

regleras att artiklarna har genomgått vetenskaplig prövning. Artiklarna i fråga måste 

vara vetenskapligt granskade och accepterade. Med detta menas peer-reviewed. I de fall 

artiklar har tveksam vetenskaplig uppbackning exkluderas de. Till slut var författarna 

främst intresserade av att fånga patientens egna perspektiv. Främst i samband med 

kvantitativa artiklar blir det svårt att få fram patienters explicita uppfattningar, därför 

inkluderades även beskrivningar av dessa. I de fall artiklarna speglade andras perspektiv 

ratades de. Därmed fanns 48 stycken artiklar kvar för vidare granskning. 

 

Fulltextartiklar – urval 3 

I dagens databassystem ligger många artiklar utom vårt räckhåll. Det kan handla om 

blockerade artiklar bakom betalväggar, ofullständiga filsystem eller ofullständiga 

rättigheter, för att nämna några hinder. Detta faktum utgjorde således ett 

exklusionskriterium i denna studie. Artiklarna behövde vara fullt tillgängliga online och 

åtkomstbara för andra. Detta resulterade i 35 stycken artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning - urval 4. 

Kvalitetsgranskningen består i att utifrån urval 2 granskas främst abstract och 

metodologisk approach på de artiklar som de föregående urvalsmetoderna tog fram. 

Friberg förklarar detta steg i metoden som ett av de viktigaste. Det är genom denna 

granskning som studiernas kvalitet särskiljs från varandra. En gedigen granskning 

lägger därmed stor vikt på detta moment då denna kvalitet inbegriper så många olika 

variabler. När detta moment är klart ska granskarna stå kvar med förhoppningsvis de 
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artiklarna som ämnas användas i studien varvid detta moment är så viktigt. (Friberg 

2012b, ss. 138-139)  

Dubbletter som tidigare sökningar redan har inkluderat tas också bort. Kvar efter alla 

dessa artikelgranskningar fanns 9 stycken artiklar kvar för analys. 

 

Analysmodell 

Författarna till denna studie har använt ett i detta förhållande fritt och brett angreppssätt 

i analysen. Artiklarna har förutsättningslöst och induktivt granskats flertalet gånger, en 

metod som Thurén förklarar utförligt (Thurén 1991, ss. 19-23). Därefter har kontroller 

utförts för att se att författarna emellan har kommit till samma uppfattningar. Då målet 

med granskningen har varit att finna för artiklarna gemensamma teman, har ett 

grundkrav för att de ska kunna erkännas varit att författarna sinsemellan och på var sitt 

håll kommit fram till samma slutsats. De är med andra ord inte forcerade fram. 

Gemensamma likheter och skillnader som har uppmärksammats strukturerades inte i 

tabell- eller översiktsform. De övergripande områdena författarna har funnit har 

upplevts som så pass tydliga och konkreta att de inte har funnits behov av detta. 

Artikelsammanfattningen redovisas i bilaga 5. 

 

Forskningsetiska frågeställningar 

Med tanke på att studien granskar sedan tidigare känd litteratur och forskning och 

därmed inte hanterar primärkällor är det viktigt att dessa källor blir rättvist redogjorda.  

Då närheten till informationslämnaren är ett steg bort innebär en litteraturgranskning per 

definition inhämtning av sekundärkällor (Patel & Davidson 2003, s. 65). En granskning 

av tidigare forskning är etiskt försvarbar först då källorna studien baseras på, återges 

och sammanfattas på ett korrekt sätt, med andra ord är källkritiska principer en del av 

metoden för att intyga att etisk hänsyn har genomgått (Thurén 1997, ss. 7-11). Utöver 

detta är det viktigt att de material vi hanterar är etiskt försvarbart och har genomgått 

sedvanlig etisk prövning. 

Då detta är en litteraturstudie behövs således ingen etiskt prövning förutom detta 

konstaterande. 
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RESULTAT 

Vid analysen av artiklarna framkom ett antal teman som struktureras på följande sätt: 

Upplevelser av smärta, upplevelser av förändrad funktion, upplevelser av förändrad 

livsvärld och slutligen upplevelser av förändrad självbild. 

 

Upplevelser av smärta 

Det visar sig att smärta är konstant närvarande i den rehabiliterande delen av vården. 

Archibald (2003, s. 387) identifierar exempelvis smärtan som en central upplevelse.  De 

flesta patienter upplever smärta, och då gränsen för vad som är tolerabelt och icke 

tolerabelt är högst subjektiv, är smärtnärvaro ett misslyckande från hälso- och 

sjukvårdens sida. Smärtan erkänns av många patienter, men av vissa patienter 

negligeras den (Griffiths, Mason, Boardman, Dennick, Haywood, Achten, Parson, 

Griffin & Costa 2015, s. 5). Archibald (2003, s. 391) menar att en av anledningarna till 

att smärtan finns är att vårdgivarna, läkarna och sjuksköterskan, inte har tillräckliga 

kunskaper om smärtbehandling. Det faktum att patienterna markerar smärtan och 

lidandet som en central del av rehabilitationsfasen beskrivs i sig ett misslyckande.  

Det har även visat sig att patienter upplever och beskriver smärtan på olika sätt 

beroende på vilken typ av ingrepp som har gjorts (Foss, Kristensen, Palm & Kehlet 

2009, s. 113). Detta är i sin tur beroende på vilken typ av fraktur och skada patienten har 

råkat ut för vilket antyder en ofrånkomlig kausalitet som sjukvården behöver anpassa 

sig efteråt. (Foss et al. 2009, s. 115)  

 

Upplevelser av förändrad funktion 

Postoperativa komplikationer och dess effekter 

Upplevelsen av lidandet karakteriseras inte enbart av fysisk smärta utan många drabbas 

dessutom av postoperativa komplikationer såsom infektioner. Detta innebär primärt en 

mer komplicerad behandling med ökad dödlighet som främsta och mest uppenbara risk, 

tillsammans med det faktum att komplikationer i sig innebär ett förlängd lidande. Dock 

är hälso- och sjukvården bra på att hantera sådana situationer då moderna metoder 

appliceras samt får fritt spelrum (Doshi, Ramason, Azellarasi, Naidu, Lim & Chan 

2013, ss. 352-353; Aronsson, Björkdahl, & Wireklint Sundström 2013, s. 3118). Hälso- 

och sjukvården är idag bra på att förebygga denna typ av infektioner, samt att behandla 

de som trots allt drabbas (Theodorides, Pollard, Fishlock, Mataliotakis, Kelley, Thakar, 

Willet & Giannoudis 2011, s. 33). Dock innebär en postoperativ komplikation eller 

infektion en högre grad av sekundärt lidande genom att vården blir mer komplicerad, 

vårdtiden på sjukhuset förlängs, samt att vårdbehovet utanför sjukhuset blir högre. 

Patienter som har drabbats av postoperativa komplikationer får en mer komplicerad, 

dyrare och mer kostsam rehabilitering än patienter som inte drabbas av postoperativa 

komplikationer såsom sårinfektioner. (Theodorides et al. 2011, ss. 28-34)  

 

Fysisk funktionsnedsättning  

Det framkommer att patienter värdesätter rörlighet högt. Rörlighet och förmågan att röra 

sig som innan frakturen är starkt förknippad med livskvalitet och lycka (Griffiths et al. 

2015, ss. 4-5). Även om den drabbade inte återfår full rörelseförmåga så är en viss 
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återkomst något som uppfattas som positivt. Dock ska påtalas att den största positiva 

upplevelsen i samband med rörlighet inträffar då rörligheten gör att patienten kan återgå 

till sina dagliga aktiviteter (Griffiths et al. 2015, s. 5). Detta förutsätter samtidigt att 

smärtnivåerna är under kontroll, då hög smärta i sig är begränsande för fysisk 

rehabilitering. Tyvärr är smärtnivåer fortfarande en begränsande faktor i detta avseende. 

(Foss et al. 2009, s. 113)  

Det visar sig i samband med detta att tidigare aktiva individer accepterar en viss 

funktionsnedsättning så länge det inte hindrar de dagliga aktiviteterna i en större 

utsträckning (Griffiths et al. 2015, s. 5).  

Däremot kan dagliga aktiviteter problematiseras och användas i rehabiliterande syfte. 

Patienter beskriver att en sådan självklarhet som TV på rummet kan problematiseras och 

då detta istället erbjuds i det gemensamma TV-rummet på avdelningen har detta 

motiverat dem att röra på sig. (Malmgren, Törnvall & Jansson 2014, s. 147)  

 

Kognitiv funktionsnedsättning 

Bistch, Foss, Kristensen, och Kehlet (2006) undersöker riskfaktorer som leder till akut 

kognitiv dysfunktionalitet i samband med höftfrakturer. Denna studie visar att 

patienterna i hög grad erfar kognitiv funktionsnedsättning i samband med postoperativ 

behandling. En del patienter har svårigheter att ta till sig information. Vissa av 

patienterna var ovetande till om de ens hade fått preoperativ information, medan andra 

visste att de hade fått information men kunde inte minnas vad, när, och av vem 

informationen kom ifrån eller vad det handlade om. Patienterna beskriver att de var 

svårt att uppfatta informationen på grund av att de fortfarande var påverkade av  

smärtlindrande läkemedel som de hade fått (Malmgren, Törnvall & Jansson 2014, s. 

146). Överlag uppfattas vården som rationell och logisk utan plats för känslor eller 

empati. (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 2013, s. 3119) 

 

Upplevelser av förändrad livsvärld 

Deltagande och inkluderande 

Patientcentrerad vård och patientdeltagande vårdmodell är i modern sjukvård ett medel 

för uppnå bättre resultat. Hur patienter faktiskt upplever sig inkluderade i omvärlden 

eller inte, är dock beroende på många olika faktorer, inte bara patienters egna förmåga, 

vilja och behov, utan även på vårdgivarens tålamod och förmåga (Malmgren, Törnvall 

& Jansson 2014, ss. 146, 148). Vissa av patienterna beskriver känslor av utanförskap 

när vårdpersonalen gör interventioner utan att patienten vet vad det är som pågår 

runtomkring. (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 2013, s. 3119) 

Bristen på uppmärksamhet och medkänsla är, enligt patienterna otillräcklig. Detta 

förtydligas i Aronssons, Björkdals och Wireklint Sundströms (2014, s. 3121) studie, 

som menar att ett mer humant omhändertagande under den preoperativa vårdfasen är 

eftersökt av patienterna. Nyckeln till att uppnå en god vård som inkluderar patienten och 

gör denna delaktig är att uppnå dialog och samarbete tidigt i vårdperioden (Malmgren, 

Törnvall & Jansson 2014. ss. 144, 148-149). Genom att prata med patienten skapas en 

varm atmosfär och det ger en upplevelse av välmående, patienter upplever dialogen som 

att bli sedd och upplevelsen av smärta minskar och upplevelsen av att vara deltagande 

ökar. (Aronsson, Björkdahl  & Wireklint Sundström 2013, s. 3119; Malmgren, Törnvall 

& Jansson 2014. s. 148) 
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Vårdlidande är en aspekt av patientens situation som skapas av att patienten inte kan bli 

deltagande i sin vård, detta innebär till exempel att beslut fattas utan patienten. Istället 

baseras vården på den information som patientens anhöriga lämnar. Vidare beskrivs att 

patienten trots allt önskar att dess familj ska vara deltagande i beslutsprocessen, trots att 

detta enligt forskaren leder till försening av operationsstarten. (Aronsson, Björkdahl & 

Wireklint Sundström 2013, s. 3119; Doshi et al. 2013, s. 355) 

 

Upplevelser av förändrad självbild 

Självständighet kontra beroende 

Patienter beskriver sina erfarenheter utifrån att vara beroende av hälso- och sjukvården 

till att nå ett tillstånd som innebär självständighet. Dessa beskrivningar är talande för 

vad patienter förväntar sig från vården och därför vad kravet på dagens sjukvård är. 

Ribban läggs således på full återkomst av funktion och inga bestående men. Om 

patienten genom vård och rehabilitering återkommer till den position hen hade innan 

skadan inträffade, uppnås således patientens förväntningar. Om inte påverkas patientens 

självbild på ett negativt sätt vilket kan leda till depression eller mental sänkning. 

Rädslan för att falla är ett exempel på detta (Griffiths et al. 2015, s. 6). En nyckelaspekt 

som beskrivs i detta sammanhang är motivationens roll i samband med rehabiliteringen 

och vägen från beroendesituationen till självständighet. (Archibald 2003, s. 391) 

Det är dessvärre många patienter som trots vårdens ansträngningar aldrig återfår normal 

funktion och som därför hamnar i en beroendeposition till andra, till sitt hem och till 

hälso- och sjukvården (Archibald 2003, s. 391). Upplevelsen av att bli beroende av 

andra, erfars ganska så snabbt efter det att patienten har opererats  (Griffiths et al. 2015, 

s. 5). Patienter vittnar om att vardagliga aktiviteter blir lidande och beroendet av andra 

personer ökar efter operation, något som uppfattas som negativt (Archibald 2003, s. 

389). Andra menar att detta faktum uppfattas som en naturlig del av åldrandet, vilket 

antyder en förändrad självbild som förklaringsmodell. (Griffiths et al. 2015, ss. 6-7) 

I samband med detta har det visat sig att patienter högt värdesätter möjligheten att 

återvända hem. Många patienter var till och med villiga att offra en del av sin 

återstående livslängd för att få återvända hem, vilket antyder att livskvalitet för vissa 

patienter har stark koppling till självständighet och möjligheten att själv få styra över 

sitt liv, även om detta innebär ett större lidande. (Robinson, Ní Bhuachalla, Ní Mhaille, 

Cotter, O'Connor & O'Keeffe 2015, ss. 1166-1169; Theodorides et al. 2011, ss. 31-32)  

Trots detta så ser hälso- och sjukvården som institution en patient som skrivs ut och 

hem som en lyckad patient, där vårdens krav har uppfyllts (Archibald 2003, s. 391). 
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METODDISKUSSION 

Så som studiens syfte är formulerat finns det inget bindande krav på att studien behöver 

vara litteraturgranskande. Man hade med samma syfte kunnat bedriva en empirisk 

studie där intervjumetod är ytterst lämpad. Dock är den litteraturbaserade metoden 

tacksam då det är översikter över kunskapsläget som eftersöks. (Friberg 2012b, s. 133) 

Då författarna söker innebörd och mening skulle urvalet vid en experimentell studie 

alltid innebära problem. Oavsett vilka individer vi väljer att undersöka kommer studiens 

slutsatser och centrala teser alltid bero på respondenternas individuella beskaffenheter 

och svar. Vi vill komma ifrån detta dilemma. Därför är en litteraturbaserad studie ett 

bättre metodval. (Patel & Davidson 2003, ss. 98-107)  

Givet denna studies övergripande ramverk gallrades mer komplicerade metoder, såsom 

intervjubaserade således bort, till förmån för den litteraturövergripande, men där 

författarna fortfarande anser att studiens syfte är besvarat. 

Då denna studies resultat är baserade på de inklusions- och exklusionskriterier som 

tidigare redovisats, bör författarnas agerande approach motiveras tydligt. Genom att 

försöka förutse eventuella urvalsproblem har författarna anpassat kriterierna innan de 

applicerats för att undvika dessa typer av problem. Genom detta förfarande menar 

författarna att resultaten ej har föregåtts, utan att urvalet istället har bestämt resultatet, 

vilket är en nyckel i en litteraturbaserad approach. 

 

Validitet 

För en studie med ett kvalitativt anspråk, såsom en litteraturbaserad studie bör klassas 

som, krävs att validitetsgranskningen bedrivs utifrån deduktion, det vill säga logisk 

slutledningsförmåga. Därmed bör författarna fråga sig ifall deras resultat upplevs som 

realistiska för att bekräfta en valid studie. (Patel & Davidson 2003, s. 105) 

Författarna till denna studie uppfattar studiens resultat som valida, dock något viktade. 

Det har vart svårt att få fram resultat som uppvisar positiva uppfattningar, utan 

resultaten betonas starkt av en negativ klang. Författarna antar att detta ligger i 

uppfattningens form, individen fokuserar främst på problemområdet istället för att se de 

beståndsdelar som är positiva och accepterade. Detta innebär en brist i studien, men en 

brist som författarna anses som svåra att kringgå. Det kan argumenteras för att det ligger 

i det mänskliga att främst se problemen. 

 

Reliabilitet 

Tillförlitlighet berör frågan om slumpens inflytande över studien (Patel & Davidson 

2003, ss. 100-102). För att reliabiliteten ska anses som hög ska slumpen motas i grind. 

Författarna har använt varandra i dess ambition att motverka slumpen. Det enda sätt 

man kan bedriva litteraturbaserad forskning på ett ärligt sätt är genom att acceptera de 

resultat man får, oavsett vilka de är. Genom att jämföra individuella bedömningar av 

granskade artiklar förmodas slumpmässiga avvikelser reduceras betydligt och 

tillförlitligheten stärkas. Genom att utvärdera dessa erfarenheter med varandra samt med 

utomstående förväntas slumpens roll hamna inom acceptabla nivåer. Detta kan liknas 

vid något som kallas interbedömarreliabilitet. (Patel & Davidson 2003, s. 101) 

Författarna har aktivt valt bort synteser som det inte råder konsensus om, därmed anses 

reliabilitetsproblematiken vara bemött. 
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RESULTATDISKUSSION 

Analysen har påtalat olika teman: upplevelser av smärta, förändrad funktion, förändrad 

livsvärld och slutligen upplevelser av förändrad självbild beskrivs framförallt i negativa 

termer och som förklaras som centrala problemområden. Vidare beskrivs dessa problem 

långt utifrån den gängse definitionen av rehabilitering och inkluderar ämnen och 

kategorier som generellt sett bedrivs i alla slags vårdsituationer. En slutsats som 

därigenom går att dras är att patienter definierar rehabilitering i ett mycket mer 

inkluderande och vitt begrepp än vad hälso- och sjukvården definierar som 

rehabilitering. Patienterna menar således att rehabiliteringen ryms i omvårdnaden och 

därmed inkluderar sjuksköterskan.  Detta finner författarna som högst problematiskt då 

det visar sig att vårdgivarna och vårdtagarna beskriver och definierar begreppet 

rehabilitering olika. 

 

Upplevelsen av smärta 

Vid en djupare analys av artiklarna tydliggörs att patienter förknippar rehabilitering med 

smärta. Smärta förekommer i alla artiklarna varvid författarna betraktar rehabilitering 

och smärta som tätt sammanlänkat och därigenom som ett stort problem. Det är 

irrelevant att ytterligare beskriva smärtans kvalitet då detta är en variabel som är starkt 

subjektivt beskaffad. Ett konstaterande av smärtans förekomst anser författarna som 

belysande i sig. 

Forskningen är tydlig i denna fråga: smärta hanteras genom omfattande kontrollinsatser 

och preventiva insatser. Smärta är ett ofrånkomligt problem i postoperativ vård men 

genom energi och engagemang kan smärtan hanteras betydligt bättre och onödigt 

lidande förhindras. (Colón-Emeric 2012, s. 2) 

 

Upplevelsen av förändrade funktioner 

Rehabiliteringen förknippas med funktionsnedsättningar av olika slag. Fysiska, 

kognitiva och / eller sociala begränsningar som i sin tur kan leda till att individen på 

olika sätt upplever och känner sig limiterad och hindrad från att leva det liv på det sätt 

hen önskar. Fysiska funktionsnedsättningar är till stor del avvägt på de fysiska 

begränsningarna en läkningsprocess innebär. Läkningsprocessen är vanligtvis 

komplicerad och upplevs som en huvudorsak till att följdeffekterna blir så pass 

omfattande (Carpintero, Caeiro, Carpintero, Morales, Silva & Mesa 2014). Forskning 

konstaterar tyvärr att dessa negativa följdeffekter läkningsprocessen kan innebära är 

alarmerande höga och konstant underskattas. (Colón-Emeric 2012, s. 1; Bertram, 

Norman, Kemp & Vos 2003, ss. 365-370)  

Begränsningar i främst sociala sammanhang kan leda till att patienten känner sig 

isolerad, inte minst i sitt eget hem. Detta leder i sin tur till att patienten kan bli 

deprimerad och fastna i en ond spiral. Detta tror författarna kan motverkas exempelvis 

med hjälp av besök från olika personer med olika funktioner, såsom arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster eller annan hemtjänstpersonal, samt anhöriga, som kan hjälpa patienten 

med diverse göromål, eller bara umgås, för att till slut hjälpa patienten att återfå sina 

nedsatta funktioner, eller hjälpa till så långt som är möjligt. 
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Upplevelsen av en förändrad livsvärld  

Den utsatta situation patienten befinner sig i samband med rehabilitering förknippas av 

patienterna själva med exkluderande och att möjligheten till delaktighet och samspel 

minskar eller uteblir. Detta resulterar även i en beroendesituation som för många 

patienter är långdragen och problematisk som kan liknas vid ett funktionshinder. 

(Bertram et al. 2003, s. 368) 

Förmågan till och viljan att kunna bo i sitt eget hem, ger mening, sammanhang, 

livskraft, hälsa samt välbefinnande vilket erkänns som en självklarhet hos människor. 

Detta bekräftas av Dahlberg och Segesten (2010, ss. 81-83) som beskriver att hälsa och 

välbefinnande upplevs trots sjukdom men då måste tillvaron upplevas som meningsfull. 

Författarna instämmer i denna mening och önskar att möjligheten att åter få komma 

hem bör erbjudas till alla patienter såvida inget hinder finns. 

 

Upplevelsen av en förändrad självbild 

Då så intima delar av det mänskliga psyket som självständighet och självkänsla 

påverkas av rehabiliteringsprocessen, leder detta till allvarliga konsekvenser. Vissa 

patienter gör till och med avkall på så fundamentala delar som återstående livstid för att 

återfå en känsla av kontroll och självständighet. Effekterna som höftfrakturer och 

rehabiliteringen leder till på det mänskliga psyket är ej fullt utredda, men då forskning i 

stort förknippar höftfrakturer med ett konstant handikapp säger logik att samma effekt 

ses på den mänskliga självbilden. Eller för att förtydliga: självbilden karakteriseras och 

likställs i hög grad med ett handikappande.  (Bertram et al. 2003, s. 368-369)   

 

Rehabilitering som en omvårdnadsåtgärd 

Då denna studie har använt en vid och liberal definition av centrala begrepp såsom 

postoperativ och rehabilitering ser författarna en kontextuell problematik. 

Rehabilitering enligt gängse definition syftar i breda drag till den fysiska träning 

patienten blir utsatt för, för att fysiskt sett klara mobiliseringsambitionerna (Colón-

Emeric 2012, s. 3). Detta är en definition som inte inkluderar den kontextuella 

känslobild som patienter i en postoperativ fas, vilken som än syftas till, upplever. Med 

detta menas att en snäv definition och användning av rehabiliteringsbegreppet riskerar 

att exkludera känslorna denna fas innebär. Detta har även författarna märkt då analysen 

i många avseenden tar upp ämnen som inte är direkt kopplade till den snävare formen 

av rehabilitering, utan snarare kopplade till hälso- och sjukvården i stort. Patienter 

förknippar således upplevelser av postoperativ rehabilitering med frågor som även starkt 

kopplas till vård i generella termer. Författarna anser därmed, med stöd i forskningen, 

att rehabilitering inte bör ses som frånskilt från övrig vård utan inkluderas i denna 

kategori: Rehabilitering ska ses som en omvårdnadsåtgärd likt alla andra 

omvårdnadsåtgärder, och bör därmed vara ett sjuksköterskeansvar. (Colón-Emeric 

2102, s. 3) 
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SLUTSATSER 

Författarna hävdar att rehabiliteringsprocessen av höftfrakturer är problematisk av flera 

skäl. Det främsta är att rehabilitering definieras i en för snäv form och ses som 

väsensskilt från övrig omvårdnad vilket resulterar i ett lidande för individen i form av 

smärta, funktionsnedsättning, påverkad livsvärld samt påverkad självbild. Det faktum 

att analysen redovisar en negativ innebörd av rehabiliteringen och en stor prövning för 

den individuella patienten implicerar att hälso- och sjukvården som institution kan göra 

mer. Därmed föreslås att tryggheten som patienterna behöver känna skall visas och 

implementeras redan vid det akuta omhändertagande och som ska följa med genom hela 

vårdprocessen. Motivering, inkludering, deltagande och ett allmänt beaktande av 

patienternas egna uppfattningar och upplevelser är nycklar till en förbättrad 

rehabiliterande vård. 

Slutligen anser författarna att mer kunskap i ämnet behövs. En hypotesprövande studie 

föreslås som utmanar dessa slutsatser. 

 

 

 

 



 19 

REFERENSER 

Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. Del 1. 

Stockholm: Liber 

 

Archibald, G. (2003), Patients’ experiences of hip fracture, Journal of Advanced 

Nursing, vol. 44, no. 4, ss. 385-392. 

 

Aronsson, K., Björkdahl, I. & Wireklint Sundström, B. (2014), Prehospital emergency 

care for patients with suspected hip fractures after falling – older patients' experiences. 

Journal of Clinical Nursing, 23: 3115–3123. 

 

Bertram, M., Norman, R., Kemp. L. & Vos, T. (2011), Review of the long-term 

disability associated with hip fractures, Injury Prevention, 17, 6, ss. 365-370.  

 

Bitsch, M.S., Foss, N.B., Kristensen, B.B. & Kehlet, H. (2006), Acute cognitive 

dysfunction after hip fracture: frequency and risk factors in an optimized, multimodal, 

rehabilitation program, Acta Anaesthesiologica Scandinavica,vol. 50, no. 4, ss. 428-436. 

 

Carpintero, P., Caeiro, J. R., Carpintero, R., Morales, A., Silva, S., & Mesa, M. (2014). 

Complications of hip fractures: A review. World Journal of Orthopedics, 5 

 

Colón-Emeric, C. S. (2012). Postoperative management of hip fractures: interventions 

associated with improved outcomes. BoneKey Reports, 1, 241.  

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010) Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Natur & 

kultur, Stockholm. 

 

Doshi, H.K., Ramason, R., Azellarasi, J., Naidu, G. & Chan, W.L.W. (2014). 

Orthogeriatric model for hip fracture patients in Singapore: our early experience and 

initial outcomes, Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, vol. 134, no. 3, ss. 351-

357. 

 

Foss, N.B., Kristensen, M.T., Palm, H. & Kehlet, H. 2009, "Postoperative pain after hip 

fracture is procedure specific", British Journal of Anaesthesia, vol. 102, no. 1, ss. 111-

116. 

 

Friberg, F. (2012a). Tankeprocessen under examensarbetet. I Friberg, F. (red.) Dags för 

uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. ss. 

37-46. 

 

Friberg, F. (2012b). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats - 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. ss. 133-144 

 

Griffiths, F., Mason, V., Boardman, F., Dennick, K., Haywood, K., Achten, J., Parsons, 

N., Griffin, X. & Costa, M. 2015, "Evaluating recovery following hip fracture: a 

qualitative interview study of what is important to patients", BMJ open, vol. 5, no. 1, ss. 

1-10. 



 20 

Höök, O. & Grimby, O. (2001) Rehabiliteringsmedicin-målsättning och organisation. I  

Höök, O. (red.) Rehabiliteringsmedicin. Stockholm: Liber. ss. 13-23 

 

Järhult, J. & Offenbartl, K. (2006) Kirurgiboken – Vård av patienter med kirurgiska, 

urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber. 

 

Karlsson, J. (2010)  Höftfrakturer. I Olsson, L-E. Karlsson J. Waern, E. (red). 

Höftfraktur hos äldre - Att bevara patientens förmåga. Stockholm: Liber. ss. 12-19 

 

Kristoffersen, N.J. & Ottovik Jensen, K. (2005). Sjuksköterskans roll i organisation och 

samhälle. I Kristoffersen, N.J., Nortvedtr, F. & Skaug, E-A. (2005). Grundläggande 

omvårdnad. Del 4. Stockholm: Liber. 

 

Larsson, M. & Rundgren, Å. (2003) Geriatriska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur 

 

Malmgren, M., Törnvall, E. & Jansson, I, (2014). Patients with hip fracture: 

Experiences of participation in care, International Journal Of Orthopaedic & Trauma 

Nursing, 18, 3, ss. 143-150. 

 

Olsson, L. E. (2010) Vården före operation. I Olsson, L-E., Karlsson J. & Waern, E. 

(red). Höftfraktur hos äldre - Att bevara patientens förmåga. Stockholm: Liber. ss. 61-

76. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rikshöft. (2013). Årsrapport – RIKSHÖFT – 2013 – uppdaterad. (Rapport 2013) Lund: 

Rikshöft. http://rikshoft.se/wp-content/uploads/2015/05/Arsrapport-RIKSHOFT-2013-

uppdaterad.pdf ISBN 978-91-980722-9-7 [2015-11-03] 

 

Robinson, S. M., Ní Bhuachalla, B., Ní Mhaille, B., Cotter, P. E., O'Connor, M. & 

O'Keeffe, S. T. (2015), Home, please: A conjoint analysis of patient preferences after a 

bad hip fracture. Geriatrics & Gerontology International, 15: ss. 1165–1170. 

 

Rogmark, C. (2010)  Operation. I Olsson, L-E. Karlsson J. & Waern, E. (red). 

Höftfraktur hos äldre - Att bevara patientens förmåga. Stockholm: Liber. ss. 77-100 

 

Socialstyrelsen (2015a). Screening av osteoporos. Tillgängligt via: 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar/omriktlin

jerna/screeningavosteoporos [2015-12-06] 

 

Socialstyrelsen Termbanken (2015b) Rehabilitering 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=664. [2015-10-20] 

 

Socialstyrelsen Termbanken. (2015c) Hälsa 

http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=h%

C3%A4lsa&fSubject=0.0.0 . [2015-10-20] 

http://rikshoft.se/wp-content/uploads/2015/05/Arsrapport-RIKSHOFT-2013-uppdaterad.pdf%20ISBN%20978-91-980722-9-7
http://rikshoft.se/wp-content/uploads/2015/05/Arsrapport-RIKSHOFT-2013-uppdaterad.pdf%20ISBN%20978-91-980722-9-7
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar/omriktlinjerna/screeningavosteoporos
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar/omriktlinjerna/screeningavosteoporos
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=h%C3%A4lsa&fSubject=0.0.0
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=h%C3%A4lsa&fSubject=0.0.0


 21 

Socialstyrelsens (2003). Riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur. (Artikelnr 

2003-102-1) Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig via http://www.alvsbyn.se/wp-

content/uploads/2014/03/2003-102-1_20031022.pdf [2015-11-10] 

 

SOSF 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Riksdagen. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

[2015-11-16]  

 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering. (2013) Osteoporos - prevention, 

diagnostik och behandling. (SBU:s rapportserie 165/1, 165/2) Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. Tillgänglig via 

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Osteoporos---prevention-diagnostik-och-

behandling/ [2015-12-08] 

 

Swenurse. (2012) ICN:s etiska kod. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Tillgängligt via: http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-

kod-for-sjukskoterskor/ [2015-12-08] 

 

Theodorides, A.A., Pollard, T.C.B., Fishlock, A., Mataliotakis, G.I., Kelley, T., Thakar, 

C., Willett, K.M. & Giannoudis, P.V. (2011) Treatment of post-operative infections 

following proximal femoral fractures: Our institutional experience (2011) Injury, 42 

(SUPPL. 5), ss. 28-34. 

 

Thurén, T. (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

 

Thurén, T. (1997) Källkritik. Liber: Stockholm. 

 

Wiklund, L. (2003) Vårdvetenskap i klinisk praxis, Natur och kultur, Stockholm. 

 

Zindén, L. & Hagsten, B. (2010)  Rehabilitering efter höftfraktur. I Olsson, L-E. 

Karlsson J. & Waern, E. (red). Höftfraktur hos äldre - Att bevara patientens förmåga. 

Stockholm: Liber. ss. 114-143 

 

Åstrand, P.O. (2001) Fysiskt träning. I  Höök, O. (red.) Rehabiliteringsmedicin. 

Stockholm: Liber. ss. 113-122 

 

1177 Vårdguiden (2015) Höftledsbrott. http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Hoftledsbrott/ [2015-11-30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alvsbyn.se/wp-content/uploads/2014/03/2003-102-1_20031022.pdf
http://www.alvsbyn.se/wp-content/uploads/2014/03/2003-102-1_20031022.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Osteoporos---prevention-diagnostik-och-behandling/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Osteoporos---prevention-diagnostik-och-behandling/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hoftledsbrott/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hoftledsbrott/


 22 

BILAGA 1: ARTIKELSÖKNING PUBMED 2015-10-15. 

Databas 

PubMed  

Sökord - Urval 1  
 

Antal 

träffar  
 

Kriterier 
Urval 2 
 

Urval 3 
Fulltext  

Urval 4 Valda 

artiklar  

#1 ”Patient” – all fields  

5’307’830 

      

#2  ”Experience” – all fields 484’191       

#3  ”Rehabilitation” – all fields 396’645       

#4  ”Hip fracture” – all fields 8’783       

#5  ”Postoperative” – all fields 622’895    

#6   #1 AND #2 AND #3 AND 

#4 AND #5  

16 10 9 4 

 

BILAGA 2: ARTIKELSÖKNING CINAHL OCH MEDLINE 2015-10-15.  

Databas 

Cinahl+ 

Medline 

Sökord - Urval 1 Antal 

träffar 
   

Kriterier 

Urval 2 

Urval 3  

Fulltext 

Urval 4 Valda 

artiklar  

#1  ”Patient” - optional  

2’509’989 

      

#2  ”Experience” – optional 587’286       

#3  ”Postoperative” – 

optional 

675’050       

#4  ”Hip fracture” – optional 15’946       

#5  ”Rehabilitation” - 

optional 

405’053       

#6  #1 AND #2 AND #3 

AND #4 AND #5 

 13 13 8 1 

 

BILAGA 3: ARTIKELSÖKNING SCOPUS 2015-12-07. 

Databas 

Scopus  

Sökord - Urval 1 Antal 

träffar 
 

Kriterier 

Urval 2 

Urval 3  

Fulltext 

Urval 4 Valda 

artiklar  

#1  ”Patient” - Article Title, 

Abstact, Keywords 

 

6'655'179 

      

#2  ”Experience” - Article 

Title, Abstact, 

Keywords 

1'305'859       

#3  ”Rehabilitation” - Article 

Title, Abstact, Keywords 

245'967       

#4  ”Hip fracture” - Article 

Title, Abstact, Keywords 

23'655       

#5  ”Postoperative” - 

Article Title, 

Abstact, Keywords 

858'350       

#6  #1 AND #2 AND #3 

AND #4 AND #5 

33 14 12 1 
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BILAGA 4: ARTIKELSÖKNING CINAHL 2015-12-03. 

Databas 

Cinahl  

Sökord - Urval 1 Antal 

träffar 

Kriterier 

Urval 2 

Urval 3 

Fulltext  

Urval 4 Valda 

artiklar  

#1  ”Patient” - optional 836'929      

#2 "Hip Fracture" - optional 2'647    

#3 "Experience" - optional 149'278    

#4 #1 AND #2 AND #3 92 11 6 3 
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BILAGA 5: ARTIKELGRANSKNING. 

Artikel  Syfte Metod Resultat 

Årtal: 
2014 

  
Attikeltittel:  
Orthogeriatric model 

for hip fracture patients 

in Singapore: our early 

experience and initial 

outcomes 

  
Författare:  
Doshi, H.K., Ramason, 

R., Azellarasi, J., 

Naidu, G., Chan. 

W.L.W., 

  
Tidskrift:  
Springer 

  
Återfinns i Bilaga 1 
Journal Accepted 

2014-11-25 

 

 Att beskriva hur en 

integrerad vårdmodell 

som hanterar patienter 

med höftfrakturer 

fungerar. 

Kvantitativ metod:  
219 patienter som 

inkom inom loppet av 

fem månader 

undersöktes i 1 år. Från 

det att de läggs in på 

grund av misstänkt 

höftfraktur tills de 

skrivs ut (efter ca 14 

dagar), samt data som 

andra vårdprofessioner 

genererar när patienten 

vårdas i sitt eget hem. 

Data sammanställs i 

SPSS där den 

sammanställs. 

Patienterna erfar 

förseningar av 

operationsstarten, detta 

leder i sin tur till att 

inläggningstiden på 

sjukhuset blir längre, 

men även 

rehabiliteringstiden 

förlängs. Orsakerna 

enligt forskarna är 

många, som t.ex. brist 

på operatörer, särskilt 

under helger. En annan 

orsak är att familjen 

måste vara 

medbestämmande om 

operationen skall 

utföras. Tiden det tar 

för att de ska bestämma 

sig leder till 

förseningar längre ner i 

processen. 

Artikel  Syfte  Metod Resultat 

Årtal  
2006 

  
Författare:  
Bitsch, N.B. Foss, B.B.  

Kristensen & H. Kehlet 

  
Artikeltitel:  
 

  
Tidskrift:  
Acta Anaesthesiol 

Scand 

 
Åtefinns i Bilaga 1. 
Peer-review Accepted 

21 august 2005. 

 

Syftet med studien var 

att beskriva risk faktorer 

som leder till akut 

postoperativ kognitiv 

disfunktionalitet 

(APOCD) och som kan 

kopplas till pre-; peri- 

och postoperativ 

behandling. 

Kvantitativ metod 
100 patienter som hade 

drabbats av en 

höftfraktur deltog i 

studien. Mini Mental 

State Examination 

(MMSE) var det 

verktyg som användes 

till undersökning en.   

Det visade sig att 32% 

av patienterna 

utvecklade en 

signifikant en kognitiv 

försämring post 

operativ. Enligt 

forskaren är APOCD 

förenad med förlängd 

inläggningstid, och 

nedsatt postoperativ 

rehabilitering. APOCD 

associeras med 

utveckling av 

medicinska 

komplikationer. 
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Artikel  Syfte Metod Resultat 

Årtal: 
2009 

  
Artikeltitel: 

Postoperative pain after 

hip fracture is 

procedure specific 

  
Författare:  
Foss, N. B., Kristensen, 

M. T., Palm, H., 

Kehlet, H. 

  
Tidskrift:  
British Journal of 

Anaesthesia 

 
Återfinns i Bilaga 1. 
Peer-Review 

Accepted October 19, 

2008 

 

Undersöker vilken roll 

de olika kirurgiska 

ingreppen har hos 

höftopererade patienter. 

Kvantitativ metod; 
119 patienter ingick i 

studien. Alla fick 

kontinuerligt epidural 

analgesi, samt att de 

behandlades enligt 

föreskrivna riktlinjer. 

Smärtan mättes under 

flera olika moment, 

som t.ex. under vila, 

träning med en 

sjukgymnast etc. 

Patienterna delades i 

olika grupper beroende 

på vilken operation de 

hade fått. 

Resultatet visade att 

patienterna upplevde 

olika grad av smärta 

beroende på vilken 

sorts operation som 

hade utförts. Det var en 

signifikant skillnad. 

Artikel Syfte Metod Resultat 

Årtal:  
2014  

  
Artikeltitel:  
Evaluating recovery 

following hip 
fracture: a qualitative 

interview study 
of what is important to 

patients 

  
Författare:   
Griffiths, F., Mason, 

V., Boardman, F., 

Dennick, K., Haywood, 

K., Achten, J., Parsons, 

N., Griffin, X., Costa, 

M. 

  
Tidskrift:  
BMJ 

 
Återfinns i Bilaga 1. 
Peer-review accepted 

30 Oktober 2014  

 

Undersöker vad patienter 

anser är viktigt vid 

bedömning av deras 

rehabilitering i samband 

med höftfrakturer och 

tänka genom hur 

prioriteringar kan 

komma att användas i 

bedömning av kvalitén 

av höftfrakturarbete.  

Kvalitativ metod: 31 

patienter deltog i 

studien, forskarna har 

använt sig av 

semistrukturerade 

intervjuer för att 

utforska 

rehabiliteringens 

erfarenhet från att ha 

drabbads av en 

höftfraktur. 

Resultaten visade att 

patienterna värdesätter 

stabil rörlighet högst.  
Det vill säga utan 

rädsla att de skall 

kunna ramla igen. 

Rörligheten var viktigt 

för att kunna utföra 

dagliga aktiviteter, 

många patienter kunde 

inte beskriva vad som 

var viktigt då de 

uppfattade frakturen 

som en del i deras 

åldrande. Vissa andra 

uppfattade frakturen 

och andra känslor som 

odelbara erfarenheter.  
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Artikel  Syfte Metod Resultat 

Årtal: 
 2003 

  
Artikeltitel: 
Patients’ experiences 

of hip fracture. 

  
Författare: 
Archibald, G. 

  
Tidskrift:  
Issues and innovations 

in nursing practice 

 
Återfinns i Bilaga 2. 
Peer-review Accepted 

6 may 2003  

 

Att undersöka 

erfarenheter av individer 

som har drabbats av en 

höftfraktur 

Kvalitativ metod. 
Forskarna har intagit 

ett fenomenologiskt 

perspektiv och har haft 

ostrukturerade 

intervjuer.  De fem 

patienter som 

intervjuades hade varit 

inneliggande för 

rehabilitering efter 

kirurgi av en 

höftfraktur 

Utifrån intervjuerna 

framkom fyra centrala 

teman. Det första berör 

erfarenheter ifrån själva 

skadan. Den andra 

smärterfarenheten och 

hur patienten gjorde för 

att hantera smärtan, 

den tredje, erfarenheten 

från återhämtnings 

processen, och den 

fjärde hur patienten 

upplevde funktions-

hinder och erfarenheter 

som bestod av det. 

Artikel Syfte Metod Resultat 

Årtal: 
2011 

  
Artikeltitel:  
Treatment of post-

operative infections 

following proximal 

femoral fractures: Our 
institutional experience 

  
Författare: 

Theodorides, A.A., 

Pollard, T.C.B., 

Fishlock, A., 
Mataliotakis, G.I., 

Kelley, T., Thakar, C., 

Willett, K.M., 

Giannoudis, P.V. 

  
Tidsskrift:  
Elsevier 

 
Återfinns i Bilaga 3. 
Journal Accepted  

december 2011 
  

Infektionskomplikationer 

är associerat med stora 

kostnader för samhället 

och stor lidande för 

patienten, Syftet med 

denna studie var att ta 

reda på konsekvenserna 

av detta 
  

Kvantitativ metod: 

Denna studie ägde rum 

parallellt i två olika 

städer; Leeds coh 

Oxford. Analysen 

gjordes genom att 

kvantifiera vårdtid och 

total dödlighet för 

patienter och att se 

över den nuvarande 

behandlingen av djupa 

sårinfektion på dessa 

städers sjukhus.  

Djupa sårinfektioner 

leder till förlängd 

sjukhustid, patienterna 

blir mer vårdberoende. 
Dödligheten efter 30 

dagar och 3 månader är 

10% respektive 31%  
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Artikel  Syfte Metod Resultat 

Årtal:  
2013 

 
Artikeltitel:  

Prehospital emergency 

care for patients with 

suspected hip fractures 
after falling – older 

patients’ experiences.  

  
Författare: Aronsson, 

K., Björkdahl, I., 

Wireklint Sundström, 

B. 

  
Tidskrift:  
Journal of clinical 

nursing 

 
Återfinns i Bilaga 4 
Peer-review Accepted 

2015-04-28 

 

Att beskriva och förklara 

äldre patienters levda 

erfarenheter av den akuta 

vården i händelse av 

misstänkt höftfraktur. 

Kvalitativ metod. 
Forskarna har intagit en 

fenomenologiskt 

ansats. 
Tio patienter 

djupintervjuades, i 

deras eget hem på ett 

öppet och reflekterande 

sätt.  

Resultatet visade att, 

trots den dåliga 

erfarenheten de hade i 

samband med skadan 

visade de glädje över 

att ha fått hjälp. Genom 

att visa empati och 

respekt, genom att 

informera patienten 

vad som kommer 

hända samt genom att 

använda de rätta 

organisatoriska verktyg 

som finns tillgängliga 

kan patienterna få en  

enhetlig positiv 

upplevelse av vården. 

Artikel Syfte Metod Resultat 

Årtal:  
2014 

  
Artikeltitel:  
Patients with hip 

fracture: Experiences 

of participation in care. 

  
Författare:  
Malmgren, M., 

Törnvall, E., Jansson, I.  

  
Tidskrift:  
International Journal of 

Orthopaedic and 

Trauma Nursing  

 
Återfinns i Bilaga 4. 
Expert Peer-review 
Accepted 2014-07-02 

 

Beskriver patienters 

upplevelser av 

delaktighet under 

sjukhusvård för 

höftfraktur. 
  

Kvalitativ metod: 

Genom att intervjua 11 

personer med ålder 34 - 

88 år har forskarna 

kunnat beskriva hur 

patienterna upplever 

deltagandet.  

Upplevelserna av 

deltagandet styrs av 

patientens personliga 

förhållanden, behov 

och önskemål och 

påverkas av hur 

lyhörda personalen är 

till dessa. Patienternas 

upplevelse av 

delaktighet påverkas 

också av behovet att 

anpassa sig till hälso- 

och sjukvårdens 

organisation och 

struktur.  
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Artikel  Syfte Metod Resultat 

Årtal:  
2015 

  
Artikeltitel:  
Home, please: A 

conjoint analysis of 

patient preferences 

after 
a bad hip fracture 

  
Författare:  
Robinson, S.M., Ní 

Bhuachalla, B., Ní 

Mhaille, B., Cotter, P. 

E., O’Connor, M., 

O’Keeffe, S.T. 

  
Tidskrift: 
Geriatrics Gerontology 

International 

 
Återfinns i Bilaga 4. 
Peer-review Accepted 

2015-10-03 

 

En australiensk studie 

gjord på äldre kvinnor 

hade visat att 80% ville 

hellre dö än att förlora 

sitt oberoende. Syftet 

med studien var just att 

undersöka om detta 

stämmer. Därmed 

hypotesprövande. 

Kvalitativ metod. 
192 personer 

tillfrågades och 97 

patienter slutförde 

studien. Dessa patienter 

hade sedan tidigare 

drabbats av en 

höftfraktur, och under 

denna studie skulle de 

ge svar till olika 

scenario som forskarna 

förberett. Dessa 

scenario handlade om 

ifall patienterna skulle 

drabbats av en 

höftfraktur, vad skulle 

de då göra? Skulle de 

vilja återvända hem 

eller kunde de tänka sig 

att bo på ett 

äldreboende? 

Resultatet visade att 

människor helst vill 

återvända hem till sig, 

genomsnittet av dessa 

personer var till och 

med villiga att offra 9 

månader av deras liv 

för att kunna återvända 

hem till sitt eget 

boende.  

 

 


