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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrunden beskriver att ungefär 19 000 personer ådrar sig en höftfraktur varje år i Sverige, 
och är en vanligt förekommande skada hos äldre människor. Antalet höftfrakturer kommer 
sannolikt att öka i takt med att antalet äldre människor ökar i samhället. Sjuksköterskorna 
behöver kunna sätta sig in i patienternas behov och ge en bra omvårdnad. Denna patientgrupp 
är ofta utsatt och rehabiliteringen kan bli långvarig. Syftet var att belysa patienternas 
upplevelser av vård och rehabilitering vid en höftfraktur. Metoden som valdes var en 
litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på sju vetenskapliga artiklar. Analysen 
utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys vilket innebar att tolka och granska texter för att få 
en helhet av materialet. I resultatet framkom det fyra kategorier; upplevelser i samband med 
skadan, upplevelse av att vara begränsad och beroende, motivering till rehabilitering samt 
framtidstankar efter frakturen. Dessa kategorier beskriver patienternas upplevelse av vård och 
rehabilitering i samband med en höftfraktur. Slutsatsen var att rehabiliteringen upplevs av 
många som krävande men samtidigt positiv. Information och en bra kommunikation är viktigt 
för att patienten ska känna sig delaktig i rehabiliteringen Personerna vill bli bättre för att få ut 
så mycket av sin framtid som möjligt. De vill ha kvalité i sitt liv. 
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INLEDNING 
Höftfrakturer i Sverige började opereras på 1930-talet och utvecklingen därefter har varit 
framgångsrik. Framstegen inom vården och dess rehabilitering visar att idag riktas fokus på 
patienten och inte på frakturen (Olsson, Karlsson & Waern, 2010). Eftersom Sverige är ett av 
de länder som har högst medellivslängd i världen kommer andelen äldre personer öka vilket i 
sin tur betyder att fler personer kan komma att drabbas av höftfrakturer (Statistiska 
centralbyrån, 2011). Antalet personer som faller och ådrar sig en åldersrelaterad höftfraktur i 
Sverige är ungefär 19 000 personer varje år och denna patientgrupp ökar i Sverige vilket 
leder till ökade krav på sjuksköterskorna att tillgodose patienternas behov (Olsson et al., 
2010). Detta innebär att patienter med höftfraktur kommer att vara en stor grupp även i 
framtiden (Mellström, 2008). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet för 
den svenska hälso- och sjukvården att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vård och behandling. Hälso- och sjukvården ska även främja 
god kontakt mellan patient och sjukvårdspersonal samt bedrivas så att den uppfyller kraven 
på en god vård.  

Sjuksköterskor på ortopediska vårdavdelningar möter dagligen patienter som har varit med 
om en höftfraktur. Enligt Travelbee (2001) är bra kommunikation mellan sjuksköterska och 
patient är således väsentligt för att patienten ska känna sig trygg och få en positiv och 
individuellt anpassad vårdsituation. Sjuksköterskan bör ha kunskap och förståelse för att 
tillgodose individens behov (ibid.). I den stressade arbetsmiljö som råder idag tas det inte 
tillräcklig hänsyn till den enskilde patientens upplevelse av hur det är i samband med en 
höftfraktur. När uppmärksamhet riktas på en patientgrupp kan det leda till förbättrad 
omvårdnad och att mer tid kan läggas på den enskilde samt att kunna bemöta patienterna med 
en fördjupad kunskap och förståelse. Därför fokuserar denna studie på patienternas 
upplevelser av vård och rehabilitering vid en höftfraktur. 

BAKGRUND 

Höftfraktur 
Det finns två olika grupper av höftfrakturer, cervikal fraktur och trokantär fraktur. Den 
cervikala frakturen drabbar lårbenshalsen medans den trokantära frakturen går igenom övre 
lårbenets muskelfästen. En uttåtrotation och förkortning av benet på den drabbade sidan, 
smärta som är belägen i övre delen av låret samt ljumsken och som strålar ner mot knäet är 
klassiska symptom och med hjälp av en röntgenundersökning av höftleden ställs en diagnos 
och behandlingen innebär en operation (Almås, 2002). Den cervikala frakturen är den 
vanligaste och är den fraktur som har sämst förmåga att läka eftersom blodförsörjningen 
drabbas. De trokantära frakturerna delas upp i pertrokantär och subtrokantär fraktur. De 
pertrokantära frakturen har en bättre läkningsförmåga, men kan vara mer smärtsam i 
efterförloppet än en cervikal fraktur. Den subtrokantära frakturen ligger ner mot lårbenet och 
är instabil vilket kräver en större operation. Det är en längre läkningstid för denna fraktur 
vilket ger en längre rehabilitering. Övervägande delen av patienterna som drabbas av en 
höftfraktur är äldre personer och deras autonomi kan därmed förändras drastiskt. De 
bakomliggande orsakerna till höftfrakturen kan bero på en mindre olyckshändelse som att 
snubbla på en mattkant eller tröskel. En del av patienterna lider av benskörhet, yrsel samt 
även bakomliggande sjukdomar med muskelsvaghet som följd vilket leder till ökad 
falltendens (Olsson et al., 2010). Flertalet av de som haft en höftfraktur har goda chanser att 
bli återställda men läkningstiden är lång, samt en del besvär kan kvarstå. Läkningstiden 
varierar mellan sex månader upp till tolv månader. På grund av den långa läkningstiden blir 



 

2 
 

musklerna svagare och kan även bli stela och strama då de inte används i samma utsträckning 
som tidigare. Gångträningen börjar oftast dagen efter operationen och då med hjälp av ett 
gåbord som efter en eller flera dagar byts ut till rollator eller käppar. Sjukhusvistelsen brukar 
vara mellan sju till tio dagar för att sedan skrivas hem eller till någon kortare 
rehabiliteringsvistelse (Jacobsson, 2009). 

Vård och rehabilitering 
Patienter med en misstänkt höftfraktur kommer vanligtvis med ambulans till akutenheten. 
Patientvården börjar redan i ambulansen med smärtlindring och dropp. På sjukhuset 
genomförs en röntgen och då konstateras den eventuella frakturen. Därefter anländer 
patienten till vårdavdelningen för att förberedas inför operationen. Inför den preoperativa 
duschen behövs en bra smärtlindring och information om vad som ska hända under den 
närmsta tiden. Obehandlad eller dåligt behandlad smärta kan öka risken för trycksår eftersom 
patienten strävar efter att ligga så stilla som möjligt, även risken för lunginflammation ökar 
då ytligare andning sker vid smärttillstånd. Tidig mobilisering efter operationen är det som är 
mest effektiv för att förhindra komplikationer som blodproppar och trycksår. Patienterna har 
ibland svårt att förstå hur de ska kunna gå efter operationen eftersom det gör ont. Många är 
till en början tveksamma till att använda det opererade benet eftersom de inte litar på att det 
håller men att komma upp och stå och gå kan ge ett självförtroende till nästa gång som benet 
ska belastas (Olsson et al., 2010). Målet vid rehabilitering efter en höftfraktur är att återställa 
individen till sin tidigare funktionsnivå. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har en stor 
inverkan för hur träningen kan genomföras men också att instruera övrig personal samt följa 
upp träningsnivån. Även om vårdtiderna förkortas på en vårdavdelning behöver det inte leda 
till att rehabiliteringen blir kortare (SBU, 2003). Vården av äldre med höftfraktur innebär en 
balansgång mellan sjukt och friskt, träning och vila. Patienterna som vårdas för en höftfraktur 
har olika förutsättningar att medverka i rehabiliteringen och det är personalen som skapar 
möjligheten till att medverka. För att förstå och klarlägga de individuella resurserna krävs 
kunskaper om vilka faktorer som kan vara hindrande i rehabiliteringen. Det är viktigt att få en 
bra rehabilitering samt förebygga komplikationer och höftfrakturer hos äldre. Med hjälp och 
stöd från personalen ska patienten få hjälp att rehabilitera sig själv. En tidig rehabilitering 
som ökar i intensitet kan bara genomföras om patienten har viljan och motivationen (Olsson 
et al., 2010). 

Patienternas upplevelser 
Många patienter blir oroliga och ledsna efter en höftfraktur och vet inte hur de ska hantera 
situationen. Rädsla att drabbas av ytterligare frakturer i framtiden kan leda till social isolering 
och inaktivitet som kan ha en negativ inverkan på livskvalitén (Peterson, 2011). Patienternas 
upplevelse av vården efter en höftfraktur är beroende av sjuksköterskans kunskap och 
förmåga till empati. Otillräcklig kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan ge 
upphov till negativa upplevelser som smärta och hjälplöshet. En bra kommunikation kan leda 
till förståelse om patientens förändrade livssituation vilket ger styrka att kunna möta och 
stödja patienten i det dagliga livet (Hallström, Elander & Rooke, 2000). Enligt Dahlberg, 
Segersten, Nyström, Suseryd och Fagerberg (2003) är det viktigt för en sjuksköterska att 
kunna sätta sig in i patienternas upplevelser för att kunna ge dem den bästa omvårdnaden. 
Genom att kommunicera med patienten ökar förståelsen för dennes upplevelser vilket leder 
till en ökad trygghet (ibid.). Olsson, Karlsson och Ekman (2007a) lyfter fram hur viktigt det 
är att lyssna på varje patient med en höftfraktur angående hur de uppfattar sin situation, detta 
för att som sjuksköterska kunna tillgodose de individuella behov varje patient har. Vilket 
leder till att de negativa upplevelserna minskas till förmån för de positiva upplevelserna 
(ibid.).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
Denna studie utgår från Joyce Travelbees (2001) omvårdnadsteori som innebär att den 
enskilda individen ses som unik och inte går att ersätta. Travelbees teori fokuserar på vikten 
av interaktion och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten för att skapa en 
mellanmänsklig relation. Hon skriver även att upplevelser och erfarenheter av lidande och 
sjukdom är högst individuellt och upplevs därför olika av olika människor. Omvårdnadsteorin 
belyser vikten av kommunikationsfärdigheter och hur sjuksköterskan använder sig själv som 
ett arbetsredskap. Vid en mellanmänsklig relation kan sjuksköterskan rusta patienten så att 
denne bättre kan möta motgångar eller komplikationer efter en höftfraktur och att kunna se 
mening och möjligheter i sin situation. Travelbees teori passar bra in på syftet då det är en 
upplevelse som ska studeras (Travelbee, 2001). Genom att sjuksköterskan blir medveten om 
vad patienten genomgår blir det lättare att som sjuksköterska att försöka möta de individuella 
behoven hos patienterna. I denna studie ska ett upplevelseperspektiv belysas, vilken är 
individuellt. Genom att som sjuksköterska skaffa sig kunskap om patienternas upplevelse och 
tidigare erfarenheter ökar möjligheten till att bidra till en bättre vårdrelation. För att kunna ge 
ett bra och korrekt bemötande är det viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för vad det är 
patienten går igenom, inte bara kroppsligt utan även själsligt. Därför är det betydelsefullt att 
genomföra den tänkta studien då ett bra bemötande kan skänka välbefinnande och lindra 
lidandet (Dahlberg, et al. 2003). 

SYFTE 
Att belysa patienters upplevelser av vård och rehabilitering vid en höftfraktur. 

METOD 
Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats där kvalitativa vetenskapliga artiklar 
ingick som analyserats med en manifest innehållsanalys inspirerad av Lundman och 
Hellgren- Graneheim (2008). En manifest innehållsanalys koncentrerar på det uppenbara i 
texten, vad som beskrivs. Den latenta innehållsanalysen däremot tolkar texten och vad som 
framkommer på en underliggande nivå (Lundman & Hällgren – Graneheim, 2008). En 
litteraturstudie utgår ifrån primärkällor som kan vara publicerade vetenskapliga artiklar eller 
rapporter. När artikeln är skriven av den person som genomfört undersökningen är det en 
primärkälla (Axelsson, 2008). Kännetecken för en litteraturstudie är att söka metodiskt för att 
granska och senare sammanställa underlaget. Då syftet med studien var att belysa 
patienternas upplevelser av vård och rehabilitering vid en höftfraktur är det en fördel att 
använda sig av en kvalitativ ansats (Forsberg, & Wengström, 2008). Inriktningen på en 
kvalitativ studie är att se till helheten på problemet och inte till de olika delarna var för sig, 
detta för att lättare kunna tolka innebörden av upplevelser och erfarenheter (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2006).  

Datainsamling 
 Artikelsökningen följde sex steg som beskrivits av Forsberg och Wengström (2008). Först 
identifierades området och sökord fastställdes genom att söka på de centrala termerna i syftet 
och söka synonymt till dessa ord. Därefter bestämdes de kriterier som handlar om tidsperiod 
och språk. För att få träffar på så många aktuella artiklar som möjligt avgränsades 
sökningarna till artiklar som var skrivna från år 2000 och framåt. Artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska för att undvika feltolkningar vid översättning. I det tredje steget 
genomfördes sökningar i lämpliga databaser, vilket Medline och Cinahl ansågs vara då de 
innehåller både medicinsk och omvårdnadslitteratur. Efter detta skulle artiklar som ännu ej 
var publicerade sökas, för att finna pågående forskning inom området. Enligt Willman et al. 
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(2006) är det svårt att bedöma kvalitén på forskning som inte är granskad så detta steg har ej 
använts. Därefter valdes de artiklar som hade relevanta titlar i förhållande till studiens syfte 
ut. Sammanfattningarna lästes och de som var relevanta för studien lästes sedan i fulltext. När 
artiklarna hade lästs i sin helhet gjordes en kvalitetsvärdering för att säkerställa att artiklarna 
var av relevanta för syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Studien utgår ifrån syftet och de 
sökord som användes valdes för att täcka in den information som söktes. De databaser som 
användes var Medline och Cinahl. Medline användes för att där det återfinns både medicinsk 
litteratur och omvårdnadstidskrifter. Här finns referenser från 1960-talet och framåt. 
Databasen Cinahl som är en förkortning för Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature, användes för att den är omvårdnadsvetenskapligt inriktad och innehåller artiklar 
från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter från år 1983. MeSH-termer är ett 
katalogiseringsord som används vid indexering av artiklar i Medlines databas. Detta för att 
kunna finna det som eftersöks. De MeSH-termer som användes var: Hip fracture, nursing, 
patient attitude, patient satisfaction, life experience. life change event, pain, nutrition och 
rehabilitation.  MeSH-termernas motsvarighet i databasen Cinahl heter Cinahl headings. 
Sökorden kombinerades med de Booelska sökoperatörerna AND och OR (Bilaga 1) för att 
begränsa och snäva in träfflistan. Booelska sökoperatörer är ord som kombinerar söktermer 
med varandra, de kan både förena eller åtskilja söktermerna. Booelska sökoperatörer är 
gångbara ord i alla databaser (Willman et al., 2006). Enligt Willman et al. (2006) breddar 
sökoperatören OR den systematiska sökningen och sökoperatören AND fokuserar till ett mer 
avgränsat område. Sökoperatören NOT uteslöts då den begränsar sökningen (ibid.).   

Inklusions- och exlusionskriterier 
Inklusions- och exlusionskriterier valdes vid sökningen för att underlätta urvalet av artiklarna. 
I inklusionskriterierna ingick följande: publicerade artiklar från år 2000 till 2012, 
engelskspråkiga. Detta för att artiklarna skulle vara aktuella samt på ett språk som är känt av 
författaren. Artiklarna skulle vara peer reviewed vilket innebär att en expert inom området 
har kvalitetsgranskat artiklarna innan publicering (Willman et al., 2006). Artiklarna skulle 
innehålla ett abstrakt, vara kvalitativa samt med innehåll som motsvarade syftet. De skulle 
även vara tillgängliga i fulltext. Exklusionskriterierna var de artiklar vilka berörde 
höftfrakturer som uppstått efter ett trauma eller tumörrelaterade frakturer samt kvantitativa 
artiklar. Vid artikelsökningen i de båda databaserna gjordes inga begränsningar gällande kön, 
ålder, land eller antal deltagare i studierna. 

Urval 
Artikelsökningen resulterade i 195 stycken träffar i databasen Cinahl och 53 stycken träffar i 
databasen Medline. Flera av artiklarna återfanns i båda databaserna men redovisas enbart i 
Cinahls träfflista (Bilaga 1). Alla titlar på artiklarna som hittades i samband med 
artikelsökningen lästes igenom och därefter abstrakten med fokus på dess syfte och metod. I 
detta skede upptäcktes att flertalet av artiklarna var kvantitativa och de uteslöts direkt. De 47 
artiklarna som återstod lästes därefter i fulltext och en uppskattning gjordes om de var 
relevanta till syftet. Elva artiklar som svarade mot syftet skrevs ut i pappersform för att 
underlätta efterföljande kvalitetsgranskning. Även om det inte gjordes någon begränsning av 
åldern vid artikelsökningen framkom det att de som medverkat i studierna var i åldrarna 65-
99 år. Artiklarna inkluderade patienternas upplevelse från det akuta omhändertagande fram 
till ett år efter höftfrakturen.  

Kvalitetsbedömning 
 Vid kvalitetsgranskningen av de elva artiklarna användes Willman et al. (2006) 
granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar (Bilaga 2). Artiklarna poängsattes utifrån 
protokollet för att sedan beräkna procenten. Varje jakande svar gav en poäng och nekande 
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svar gavs noll poäng. Dessa poäng räknades samman och procenten av jakande svar räknades 
ut. Vid användandet av procent är det lättare att gradera kvalitén och bedöma gentemot andra 
artiklar (Willman et al., 2006). De artiklar som kvalitetsgranskades procentberäknades och de 
med grad ett som är den högsta graderingen, var i intervallet 80-100%, grad två med 
intervallet 70-79% och grad tre med intervallet 60-69% . Sex av artiklarna uppnådde grad ett 
med procent mellan 80-85% och en av artiklarna uppnådde grad två med en procent 
motsvarande 72 %. Det var tre artiklar som endast uppnådde grad tre och valdes därför bort. 
En av artiklarna motsvarade inte syftet och uteslöts. Efter kvalitetsgranskningen återstod sju 
artiklar. 

Etiskt övervägande 
Lagen om etikprövning av forskning avseende människor är till för att skydda den enskilda 
individen och respekten för människovärdet, även bestämmelser om samtycke regleras i 
lagen. Information om forskningen ska ges till deltagarna och samtycke till medverkan ska 
dokumenteras. Forskaren ska förvara sitt insamlade material så att risken är minimal för att 
hamna i orätta händer. Vetenskapliga artiklar ska vara granskade av en etisk kommitté innan 
de publiceras i en vetenskaplig tidsskrift (Riksdagen, 2003). De artiklar som ingår i studien 
bedömdes ha genomgått en etisk prövning av en etisk kommitté. Metoden i artiklarna var 
intervjuer där de medverkande har godkänt sin medverkan. 

Analys 
En kvalitativ manifest innehållsanalys genomfördes som utgick från Lundman och Hällgren-
Graneheims (2008) tolkning av Krippendorffs (2004), innehållsanalys vilket innebär att tolka 
och granska texter för att få en helhet, så att även att texten får en betydelse genom läsaren. 
Den manifesta innehållsanalysen koncentreras på vad texten handlar om och vad som 
beskrivs. Innehållsanalysen delas upp i olika begrepp som meningsenheter, kondensering, 
kodning och kategori. Meningsenheter är den bärande och viktiga delen av texten vilket kan 
vara delar av ord, meningar och valda stycken. De hör ihop då de har liknande innehåll och 
syfte. Är meningarna långa och invecklade kan arbetet försvåras, men är meningarna för 
korta finns risken att det väsentliga faller bort vilket kan påverka resultatet. Vid kondensering 
förkortas texten för att göras mer lätthanterlig. De delar av texten som ej är relevanta för 
studiens syfte väljs bort för att det värdefulla innehållet ska framträda. Vid kodning innebär 
det att meningsenheterna får ett namn. Namnet beskriver innehållet på meningsenheten. 
Koden gör det lättare att få förståelse för materialet. Därefter delas de kodade enheterna in i 
kategorier. En kategori kan bestå av flera liknande koder. Det är viktigt att all 
datainformation tillhör en kategori. Ingen text får lämnas utanför eller tillhöra två kategorier. 
Kategoriernas innehåll ska kunna ledas till studiens syfte och vara så exakt som möjligt. 
Varje kategori ska vara beskrivande och förklarande samt kunna svara på frågan: Vad är 
beskrivet? (Lundman & Hällgren – Graneheims, 2008). Innehållsanalysen började med att 
alla artiklar lästes ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild över innehållet i artiklarna och 
vad de handlade om.  Efter genomläsningen började identifieringen av meningsbärande 
enheter i texten att väljas ut och färgmarkerades med överstrykningspenna. Därefter skrevs 
meningsenheterna ner för hand på separat papper och översattes från engelska till svenska. 
De ord som ej förstods översattes med hjälp av engelsk-svenskt lexikon. Även hela meningar 
översattes för att ordets betydelse skulle komma till sin rätta i sammanhanget. I vissa fall gav 
helheten av meningen en annan betydelse till ordet. Alla meningsenheter skrevs ut på ett nytt 
papper och märktes med en kombinerad bokstav och sifferkombination för att enkelt kunna 
kopplas till källan. De kondenserade meningarna jämfördes med den ursprungliga engelska 
meningsenheten för att säkerhetskälla att kärnan i innehållet inte hade gått förlorat. Härefter 
skrevs de kondenserade meningarna ut på ett Word-dokument för att underlätta kodningen av 
meningarna. Efter att alla kondenserade meningsenheterna hade kodats påbörjades 
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sorteringen av dem för att kunna finna det gemensamma i innehållet som skapade 
kategorierna, se Tabell 1, exempel på analysförfarandet. 

Tabell 1 Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kondenserad 
mening 

kod Under-
kategori 

Kategori 

Participant’s 
described a number 
of factors that 
facilitated recovery, 
including 
professional care. 

Professionell 
omvårdnad är en 
faktor som bidrar 
till en bättre 
återhämtning 

 
Bättre  
återhämtning 

 
Vård och 
motivation 

 
Motivering till 
Rehabilitering 

 

Enligt Lundman och Hällgren – Graneheim (2008) syftar all forskning till att finna ny 
kunskap, men att det finns mer än en sanning och tolkningarna varierar. Trovärdigheten i 
forskningen måste påvisas och försvåras av att forskaren ofta har en förförståelse för det egna 
materialet, vilket kan färga analysen och erfarenheten sätta prägel på analysen. Några citat 
från de som medverkade i studierna som analyserades valdes att återges för att ge möjlighet 
för läsare att bedöma giltigheten i resultatet (ibid.). Fyra huvudkategorier bildades med nio 
underkategorier.  

RESULTAT 
 Resultatet baseras på sju vetenskapliga kvalitativa artiklar. I innehållsanalysen framkom fyra 
kategorier med tillhörande nio underkategorier vilka presenteras i Tabell 2. Kategorierna 
beskriver vad patienter upplever i samband med vård och rehabilitering efter en höftfraktur. 

 

Tabell 2 Underkategorier och kategorier 

Underkategorier Kategorier 
 

Smärtupplevelser vid skadetillfället 
Hopplöshet och hjälplöshet 
 

Upplevelser i samband med skadan 
 
 

Förändrad kroppsuppfattning 
Förlorad livsgnista 
 

Upplevelser av att vara begränsad och 
beroende 
 

Vård och motivation 
Stöd och uppmuntran 
 

Motivering till rehabilitering 
 

Rädsla och osäkerhet 
Självständighet 
Anpassning 
 

Framtidstankar efter frakturen 
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Upplevelser i samband med skadan 

I denna kategori beskrivs patienternas upplevelser i samband med skadan som 
smärtupplevelser och känslor av hopplöshet och hjälplöshet. 
 
Smärtupplevelser i samband med skadan 
Patienterna beskrev att efter höftfrakturen fick de inte den smärtlindring som de behöver. De 
kunde endast ligga stilla i sängen och inte röra sig. Några av patienterna hade svårt att 
uttrycka sin smärta och en del av patienterna litade på att de professionella vårdarna gav dem 
den smärtlindring som de skulle ha. För vissa patienter var upplevelsen från biverkningarna 
så besvärlig att de hellre avstod från smärtlindring (Hallström, Elander & Rooke, 2000). 
Patienterna med höftfraktur var beroende av att personalen gav dem den smärtlindring som 
de behövde trots att de hade svårigheter med att uttrycka denna önskan. I vissa fall ville inte 
patienterna störa personalen för att be om smärtlindring (Zidén, Hansson- Scherman & 
Wenestam, 2010).   

Hopplöshet och hjälplöshet 
Upplevelsen från skadetillfället kunde vara så stark för vissa patienter att de kände som om 
de fått sin dödsdom (Olsson, Nyström, Karlsson & Ekman, 2007b).   

“After that i thought, damn it, I can do it and so it is, it may work.  

One can not give up you see, one needs to keep at it to the final breath”  

(Olsson et al., 2007b). 

Resultatet påvisade att flertalet av deltagarna var ensamma vid tillfället för skadan och 
därmed kände de sig hjälplösa, det framgick även hur de ansträngde sig för att kunna få hjälp. 
Smärtan är det som beskrev mest utförligt av deltagarna i studierna och att det fanns kvar i 
minnet en längre tid (Archibald, 2003). 

Upplevelser av att vara begränsad och beroende 

I denna kategori beskrivs patienternas upplevelser av hur kroppen förändrats och hur det ledet 
till ett begränsningar i det vardagliga livet. 
 
Förändrad kroppsuppfattning 
Patienterna upplevde att deras kropp hade förändrats efter frakturen och de hade fått en annan 
uppfattning om sin kroppsförmåga. De kände en osäkerhet kring vad kroppen klarade vilket 
ledde till att de var rädda för att utföra vardagliga saker som att sätta sig i en fåtölj eller sköta 
sin tvätt. De beskriver hur begränsade de är då de inte klarar av sina vardagliga göromål i den 
utsträckning som de önskar. De upplevde att de blivit begränsade och var rädda för att bli 
beroende av andra människors hjälp (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen, 2005; Zidén, 
Wenestam & Hansson- Scherman, 2007).               

       “I´ve aged five years in a year” (Zidén et al., 2010). 

Smärtan begränsade dem även att delta i rehabiliteringen i den utsträckningen om de önskar. 
Patienterna menar att upplevelsen i samband med höftfrakturen gjort dem mer osäkra. De 
hade svårigheter med vardagssaker som att resa sig från en fåtölj, plocka upp saker från 
golvet och balanssvårigheter. Detta gemensamt ledde till färre kontakter med andra 
människor och ett sämre socialt liv (Young & Resnick, 2009). 
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Förlorad livsgnista  
Resultatet visade att flertalet av deltagarna kände sig begränsade i sin rörlighet och upplevde 
att de fick begränsningar i sitt vardagliga liv. Den skadade höften resulterade i trötthet och 
motstånd i benet vilket orsakade svårigheter att resa sig upp, plocka upp saker från golvet 
eller att ta sig fram. Denna begränsning kunde leda till färre sociala kontakter och ett isolerat 
liv. I flera fall kunde den fysiska begränsningen rendera i ett sämre humör, ledsamhet och 
nerstämdhet. Vissa patienter uttryckte även att de förlorat livsgnistan och tappat tilltron på 
den egna kroppen (Zidén et al., 2010). 

” I think if I´m going to be like this for the rest of my life 

              I don´t want to live” (Taylor, 2010). 

 

Motivering till rehabilitering 

Denna kategori beskriver hur patienterna upplever stöd och uppmuntran från personal och 
familj samt hur det påverkar deras motivation i den egna rehabiliteringen. 
 
Vård och motivation 
När de professionella vårdarna hade en bra kommunikation och en positiv attityd gentemot 
höftfrakturpatienterna fick de senare en bra upplevelse av vården vilket stimulerade deras 
rehabilitering. I resultatet kommer det fram att patienterna kände fördelar av att få träffa 
sjukgymnast regelbundet eftersom det motiverade dem i sin rehabilitering (Young & Resnick, 
2009).  

”You have to give it all you´ve got- if you´re stubborn enough” 
 (Olsson et al., 2007b) 

I resultatet framkom det att en del patienter med en höftfraktur accepterade smärtan som en 
del av rehabiliteringen och menade att det inte gick att göra något åt det. Smärtan upplevdes 
som värst i samband med sjukgymnastik samt var en del patienter rädda för att bli 
immobiliserade och stillasittandes. Smärtan begränsade deras återhämtning och 
träningsförmåga, de insåg hur viktigt det var att ta smärtstillande mediciner regelbundet för 
att underlätta rehabiliteringen. I en del fall var det patientens egen övertygelse att kunna lära 
sig för att kunna förbättras (Bergh et al., 2005; Young & Resnick, 2009). En nyckelfaktor i 
rehabiliteringen är den egna motivationen samt att klara de vardagliga sysslorna som att 
kunna tvätta sig eller gå på toaletten själv. Motivationen hjälpte dem under hela 
rehabiliteringsprocessen (Archibald, 2003). 

Stöd och uppmuntran 
I resultatet framkom det att patienterna insåg vikten av uppmuntran och stöd i samband med 
mobiliseringen vilket de fick av de professionella vårdarna samt familj och vänner. En del 
patienter upplevde att det personliga stödet från personalen var viktigt likaså en fortlöpande 
information. Många lyssnade på råd från personalen men i slutänden tog de sina egna beslut, 
vilket kom från att de kände stöd från personalen som uppmuntrade dem att ta eget ansvar för 
sin rehabilitering (Olsson et al., 2007b; Young & Resnick, 2009). En del patienter upplevde 
sig begränsade när de skulle gå omkring eller röra sig men accepterade en rollator eller käpp 
som hjälpmedel vilket förbättrade förmågan att ta sig fram (Archibald, 2003).  
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Framtidstankar efter frakturen 

I denna kategori beskrivs hur oroliga patienterna känner sig inför framtiden, hur de ska kunna 
gå igen samt risken för att bli beroende av andra. De hade blivit mer försiktiga och gladde sig 
åt de små förbättringarna. 
 
Rädsla och osäkerhet  
I resultatet kom det fram att patienterna kände oro för att inte kunna gå igen och att inte 
kunna behålla den önskade livsstilen. Vissa hade även tankar om risken att behöva sitta i en 
rullstol resten av livet (Zidén et al., 2008). De upplevde även att de blivit mer försiktiga och 
kände sig osäkra på sin kropp efter att ha fått ökad medvetenhet om den egna kroppens 
funktioner och hur det är kopplat till rörligheten (Olsson et al, 2007b).  

Självständighet.  
Patienterna kände sig trygga angående sin framtid. De upplevde att de förbättrade sig hela 
tiden. Några av deltagarna upplevde rädsla för risken att bli ensamma i framtiden och inte 
kunna hantera ensamheten eller att bli beroende av andra. För vissa var det viktigt att se 
positivt på de små framstegen som att klara sig i och ur sängen eller klara av att tvätta sig 
själv, vilket i slutänden ledde till en känsla av oberoende och självständighet (Archibald, 
2003; Bergh et al, 2005).  

”I´m not slightest bit worried about will happen. Instead, I believe                      
it will get much better soon, very soon, even” (Bergh et al., 2005). 

Anpassning. 
Resultatet visade att flera av patienterna var osäkra på sig själva då de hade trillat enbart 
genom att gå på plant golv. Denna osäkerhet fortplantade sig i att de inte ville gå på 
promenad ensamma utan att ha någon att hålla sig i (Bergh et al, 2005). 

”I feel insecure. Really. That I could fall. I´m scared to death of that”     
            (Zidén et al., 2008). 

Patienterna trodde att förlusten av sitt oberoende mynnade ut i att de fick lära sig leva med de 
begränsningar som uppstått efter frakturen och omvärdera livets mening för att inte riskera att 
förlora meningen med livet (Archibald, 2003).  

METODISKUSSION 
En litteraturgranskning är gjord där vetenskapliga artiklar granskades med en manifest 
innehållsanalys. Manifest innehållsanalys valdes för att det var endast det som sades och inte 
den underliggande meningen som söktes. Syftet var att belysa patienters upplevelser av vård 
och rehabilitering i samband med en höftfraktur därav valdes kvalitativ ansats. Användandet 
av Lundman och Hällgren – Graneheims (2008) analysmetod bedömdes till en början svår att 
följa och förstå men blev senare till en stor hjälp att svara på syftet till studien. 
Analysmetoden förekom i referenslitteraturen och var bekant sedan tidigare i utbildningen 
därav valdes den samt att det är en beprövad metod vilket även gav extra tyngd till resultatet. 
Den ansågs passa bra till den föreliggande kandidatuppsatsen. Willman et al. (2006) anser att 
de kvalitativa ansatserna belyser patienter och vårdpersonalens upplevelser. Även Polit och 
Beck (2008) menar att kvalitativa ansatser går på djupet och personer berättar själva om sina 
upplevelser vilket gör den till en passande metod. I kvalitativa studier ingår färre individer 
vilket ökar möjligheten att fånga den individuella upplevelsen (ibid.).  
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Cinahl och Medline var de databaser som valdes för att de är omvårdnadsinriktade. Fler 
databaser hade kunna valts och då hade troligtvis ett bredare utbud möjliggjorts som kunde 
lett till fler artiklar att välja mellan. För att komma fram till de sökord som slutligen användes 
gjordes flertalet sökningar. Dock gick det inte att använda samma sökord i de båda 
databaserna Medline och Cinahl. Vid artikelsökningen fanns inte sökordet nursing som en 
MeSH term i databasen Cinahl då all forskning har omvårdnadsinriktning. Sökordet life 
experience gick bra att använda i Cinahl men blev rekommenderad att använda life change 
event i Medline. Patients attitude och nutrition gick endast att använda som nyckelord i 
Medline. Nackdelen med att inte kunna använda samma sökord är att risken finns för att få 
träff på artiklar med olika inriktning. Kontakt togs med bibliotekarien på Blekinge Tekniska 
Högskola för att få ta del av dennes kunskaper i artikelsökning. Bibliotekarien hjälpte till med 
att begränsa sökningarna så att de riktades mer mot syftet samt en del tips angående konsten 
att söka artiklar och kombinera de olika sökorden. Vid sökningen blev det träffar både på 
kvalitativ och kvantitativa studier och hade sökordet kvalitativ funnits med hade mycket 
arbete sparats. Enligt bibliotekarien finns det många sätt att söka efter kvalitativa studier men 
inget av sätten är optimala. Risken är att det är några artiklar som faller ur sökningen. 
Nackdelen är att på träfflistan ser det ut att finnas fler artiklar och det blir mer att läsa 
igenom. Genomläsningen av alla artiklar delades upp på flera dagar för att minska risken för 
att tröttna och göra slarvfel. Därefter gjordes en kvalitetsgranskning. Fördelen med att följa 
ett protokoll (Bilaga 2) var att inget förbisågs av misstag. Nackdelen är att protokollet inte är 
specifikt för detta arbete men ansågs ändå meningsfullt. Det positiva är att flertalet artiklar 
nådde god kvalité och belyste det valda ämnet i studien. Det negativa är att artiklarna inte 
nådde full poäng och en artikel var av medelkvalité vilket kan leda till att artiklarnas 
trovärdighet sänks och kan påverka resultatet. Härefter lästes artiklarna igenom upprepade 
gånger för att få en känsla för innehållet. De valda artiklarna var alla skrivna på engelska 
vilket ökar risken för tolkningsfel och att innehållet blir felöversatt. Även om flertalet artiklar 
var genomförda av Svenska forskare på svenska sjukhus finns inte artiklarna på det svenska 
språket. Fördelen att publicera på engelska är att forskarnas arbete når ut till en större publik. 
Efter genomläsningen av artiklarna påbörjades innehållsanalysen av de kvalitativa artiklarna. 
Vid kondenseringen av meningarna möttes svårigheter i form av att risken fanns för att korta 
ner innehållet för mycket så att kärnan i innehållet gick förlorat. Kodningsarbetet var ett 
tidskrävande arbete som tog längre tid än väntat. Sorteringen och skapandet av kategorierna 
var svårt. Momentet kunde ha blivit bättre genom att ha någon att diskutera och utbyta tankar 
med. All text valdes att skrivas ner på papper med en penna i första skedet för att senare 
överföra till datorn vilket leder till merarbete. Fördelen med det tillvägagångssättet är att 
texten blir bearbetad två gånger. En nackdel med de vetenskapliga artiklarna är att de redan 
bearbetade när man skriver en litteraturstudie. Informationen som används från de olika 
artiklarna är redan behandlad och vinklad mot författarens syfte. Detta innebär att 
reliabiliteten i resultatet i denna studie skulle kunna ifrågasättas. Vid användande av 
vetenskapliga artiklarna finns det också en risk för att begränsas då det inte går att följa upp 
vissa frågor i intervjuerna. Eftersom intervjuerna redan är genomförda finns det ingen 
möjlighet att se frågeställningarna från en annan synvinkel eller läsa av kroppsspråket hos de 
olika människorna som intervjuas genom observation. Forsberg och Wengström (2008) 
skriver, för att förstå helheten och problematiseringen i en situation kan observation och 
iakttagelse vara en bra forskningsmetod. Detta eftersom forskaren på så vis samlar intryck 
både via hörsel och via syn. Även Lundman och Hällgren–Graneheim (2008) betonar att 
forskaren är inblandad genom interaktionen under intervjun och är därmed en medskapare av 
texten. Resultatet för en studie kan således inte ses som oberoende av forskaren. En annan 
viktig del i tolkningsprocessen är också forskarens förförståelse (ibid.). Fem av de kvalitativa 
studierna var genomförda i Sverige, en i England och en i USA. Det är övervägande svenska 
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studier vilket ger ökad trovärdighet till resultatet eftersom det ger en rik nationell 
beskrivning.  Internationellt är inte fynden gångbara då upplevelserna kan vara annorlunda 
jämfört med Sverige. Sjukvården har inte samma uppbyggnad i England och USA. Det är en 
fördel att artiklarna är från år 2000 och fram till 2011 vilket ger en aktuell bild av hur 
människor upplever sin vård och rehabilitering efter en höftfraktur. Hade kvalitativa artiklar 
som var skrivna före år 2000 valts ut så hade resultatet möjligtvis blivit ett annat eftersom 
forskning och utvecklingen har gått framåt sen dess. 

RESULTATDISKUSSION 
Studiens resultat bygger på patienternas upplevelse av vård och rehabilitering efter en 
höftfraktur. Resultatet visar att hjälplösheten som upplevs i samband med skadan är en stark 
upplevelse och skapar oro för patienterna. I vissa fall var smärtan så stark att de inte brydde 
sig om vad som hände runt omkring dem. En studie av Mauleon, Palo-Bengtsson och Ekman, 
(2007) visar att upplevelsen av smärta sätter sig djupt i medvetandet och skapar ångest och 
rädsla för att uppleva svår smärta i framtiden. Resultatet visade att vissa patienter hade 
svårigheter med att röra sig för att det gjorde för ont och att patienterna hade svårt att förstå 
hur viktigt det är att kontrollera huden på de delar av kroppen som ligger mot madrassen. 
Personalen kontrollerar och flyttar patienten i sängen för att förbygga rodnader och trycksår.  
Enligt Travelbee (2001) är det viktigt att se patienten som en egen individ och inte som en 
grupp. Sjuksköterskan ska kunna förstå vad patienten behöver och kunna använda 
informationen för att lägga upp en behandlingsplan samt få patienten att förstå. 
Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är en kontinuerlig process där ord och 
budskap överförs (Travelbee, 2001).  Patienterna känner sig hjälplösa då de inte kan förmedla 
hur de känner och vårdarna förstår inte vad det är patienterna ger uttryck för. Vårdarna kan ha 
för bråttom för att uppfatta patientens behov. En utveckling av hjälpmedel för att beskriva 
den upplevda smärtan skulle kunna underlätta kommunikationen eller överbrygga dess brister 
(Olsson et al., 2010). Vidare belyses i resultatet att det är den äldre generationen som vårdas 
och de är uppvuxna under en tid med strängare förhållningsätt och med ett hierarkiskt 
samhälle. En del patienter berättade att de kände sig maktlösa eftersom de inte fick den 
smärtlindring de hade behov av för att kunna röra på sig. De var beroende av att personalen 
förstod att de behövde smärtlindring men det var en del av patienterna som inte ville störa 
personalen med att be om smärtlindring. En förklaring kan vara att de väljer och vara tysta 
eller svarar endast på tilltal. Enligt Travelbee (2001) kan bristfällig kommunikation från både 
vårdaren och patienten leda till onödigt lidande. Här har vårdaren en stor roll att förklara och 
få patienterna att förstå samspelet mellan dem båda för att kunna få och ge optimal 
omvårdnad (Travelbee, 2001). Pownall (2004) påpekar i sin studie att vårdarna brister i sin 
kommunikation och förklarar dåligt för patienterna angående vården och vilka målen för 
rehabiliteringen är. Speciellt ortopedpatienterna har ett stort behov av information vilket leder 
till en betydande skillnad hur de upplever vården (ibid.). Resultatet visar patienterna kände 
oro för att inte kunna gå igen eller att bli beroende av rullstol vilket ligger i linje med Taylor, 
Barelli och Harding (2010) som i sin studie visar att för många är det en stor omställning i 
vardagen efter en höftfraktur då det finns belägg för att endast 40 % av patienterna får 
tillbaka samma gångförmåga som innan frakturen. Vilket naturligtvis är en stor förändring i 
vardagen (Taylor, Barelli & Harding, 2010).  I resultatet framkommer det att patienterna 
beskriver hur de inte klarar av vardagliga sysslor i samma utsträckning som de önskade samt 
att rädslan för att bli beroende blir påtaglig eftersom deras kropp har förändrats efter 
höftfrakturen. Förmågan att klara oberoende gång utan någon hjälp underlättar 
vardagssysslorna och det finns större chans att kunna bo kvar i det egna hemmet. Trots de 
negativa känslorna av beroende var det många patienter som ändå såg positivt på sin 
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rehabilitering och tog eget ansvar. De tog fasta på att träna vardagliga sysslor som att gå på 
toaletten. Enligt Olsson et al. (2010) ska det naturliga behovet hos den äldre patienten utgöra 
grunden i rehabiliteringen och vara det övergripande målet för träningen (ibid.). Resultatet 
visade att patienterna upplevde att stödet från personalen var viktig likaså att få löpande 
information. När patienterna kände sig bekräftade och sedda bidrog det till en positiv 
stämning som underlättade patienternas rehabilitering. Även Travelbee (2001) menar att en 
bra kommunikation mellan vårdare och patient kan hjälpa till att uppnå målet för 
rehabiliteringen (ibid.). Vidare belyses i resultatet att det var patientens egen övertygelse att 
kunna gå igen som hjälpte dem under rehabiliteringen samt att i det skedet är det viktigt att 
kunna hjälpa och stötta patienten samt ge uppmuntran för att bibehålla motivationen. 
Patientens egen kraft och initiativförmåga ska lyftas upp och understödjas av vårdarna.  
Resultatet visade även att patienterna lyssnade men tog egna beslut, de visar på egenansvar 
och som vårdare i det läget är det viktigt att se patienten som en enskild individ. Efter en 
höftfraktur är det många tankar om framtiden som kommer upp. Vissa ser på sin framtid med 
hopp och andra med förtvivlan. 

SLUTSATS 
Individen vill inte alltid förlänga sitt liv utan eftersträvar en så bra livskvalité som möjligt, 
den tid som är kvar. Bevarande av funktionsnivån borde vara högt prioriterat för de som 
vårdar patienterna (Olsson et al., 2010). Efter en höftfraktur kan det ibland vara svårt att 
kunna komma tillbaka till det liv som var innan höftfrakturen. För att kunna ge en positiv och 
engagerande vård behövs en satsning och utveckling av den vård som bedrivs idag. Det är 
känt att befolkningen blir äldre och att antalet patienter med höftfrakturer ökar. Sjukvården i 
modern tid slimmas eller dras in. Vårdtiden för en okomplicerad höftfraktur har minskat och 
patienterna hinner inte få lika mycket rehabilitering innan utskrivningen vilket kan riskera för 
en sämre återhämtning i hemmet.  Information och en bra kommunikation är viktigt för att 
patienten ska känna sig delaktig i rehabiliteringen. Även efter den direkta sjukhusvården sker 
en återhämtning av patienternas förmåga. En fördel vore att undersöka hur de åtgärder som 
startas under sjukhusvistelsen följs upp i hemmet, om den påbörjade rehabiliteringen fullföljs 
och om det akuta omhändertagandet har någon betydelse i längden.   
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