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Sammanfattning 

Antalet höftfrakturer ökar med en allt åldrande befolkning. För individen kan det 

medföra psykiska och fysiska konsekvenser med risk för bestående 

funktionsnedsättning. Återhämtningen och rehabiliteringen är inte avslutad vid 

utskrivning utan fortsätter under en längre tid. Studiens syfte var att undersöka hur 

den äldre patienten med höftfraktur efter hemgång upplevde dagliga aktiviteter med 

fokus fysisk aktivitet. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med 

inspiration från kvalitativ analys i artikelbearbetningen. Resultatet beskrevs utifrån 

kategorierna Upplevelsen av begränsningar, Upplevelsen av minskad självständighet 

och Upplevelsen av att anpassning krävs. De äldre upplevde begränsningar efter 

höftfrakturer som nedsatt rörelseförmåga och fallrädsla vilket kunde resultera i en 

isolerad tillvaro med minskad självständighet i daglig- och fysisk aktivitet. Det 

psykiska måendet påverkades negativt till följd av begränsningar med känslor av 

frustration och nedstämdhet. Information om tiden efter höftfrakturen ansågs 

bristande. Ett behov av anpassning infann sig med tillämpning av olika strategier för 

att klara aktiviteterna. Litteraturstudiens resultat synliggör att återhämtningen var en 

lång process, präglad av begränsningar i utförandet av aktiviteter 
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Abstract 

The number of hip fractures increases with an aging population. For the individual, it 

can have psychological and physical consequences with the risk of permanent 

disability. The recovery and rehabilitation is not completed at discharge but continues 

for a longer time. The aim of the study was to investigate how the elderly patient with 

hip fracture after returning home experienced daily activities focusing on physical 

activity. The method used was a general literature study with inspiration from 

qualitative analysis in the article processing. The result was described based on the 

categories The experience of perceived limitations, The experience of reduced 

independence and The experience of required adaptation. The elderly experienced 

limitations on hip fractures such as reduced mobility and fear of falling, which could 

result in an isolated existence with reduced independence in daily- and physical 

activity. The mental attitude was adversely affected by limitations with feelings of 

frustration and depression. Information about the time after the hip fracture was 

considered lacking. A need to adapt occurred with the application of different 

strategies to cope with activities. The results of the literature study shows that the 

recovery was a long process, characterized by the limitations in the performance of 

activities.  
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2003) drabbas uppskattningsvis 18 000 personer i Sverige av 

höftfraktur per år. Under de senaste decennierna har antalet ökat drastiskt vilket har 

samband med en allt äldre befolkning. Benskörhet, stigande ålder och samsjuklighet 

är faktorer som har en korrelation till höftfraktur (Lindgren & Svensson, 2014). En 

tänkbar utveckling av prevalensen presenterades i en studie av Gullberg, Johnell och 

Kanis (1997) som uppskattade att 2.6 miljoner människor i världen år 2025 skulle 

ådra sig en höftfraktur, respektive 4.5 miljoner år 2050. Patientgruppen har i Sverige 

en medelvårdtid på 8.4 dagar, vilket är kraftigt reducerat i jämförelse med 1980-talets 

vårdtid på 19 dagar (Rikshöft, 2017). För de patienter i Sverige som efter en 

höftfraktur vistas tio dagar eller mindre på sjukhus finns ett samband med en ökad 

risk för dödsfall inom 30 dagar efter utskrivning (Nordström, Gustafson, Michaëlsson, 

& Nordström, 2015). I en svensk studie från 2018 visades att 25 % av patientgruppen 

avlider under första året (Mattisson, Bojan & Enocson, 2018). Vidare har det visats att 

dödligheten 30 dagar efter en höftfraktur är dubbelt så hög hos de med 

demenssjukdom (Mitchell, Harvey, Brodaty, Draper, & Close, 2016).  

 

Efter en operation av höftfraktur kan patienten ha svårigheter att ta emot och komma 

ihåg all information som givits från vårdpersonal under sjukhusvistelsen. 

Möjligheterna till en känsla av delaktighet i återhämtningen kan därför påverkas 

negativt (Jensen, Smith, Overgaard, Kock Wiil, & Clemensen, 2017). En legitimerad 

sjuksköterska ska enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) kunna främja 

patientens hälsa och välbefinnande samt erbjuda möjligheter för patienten att öka sin 

hanterbarhet i samband med sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det är därför av 

vikt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat och respekterar samt bekräftar 

patientens fysiska, psykiska och sociala upplevelser och behov efter en höftfraktur 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Aktuell forskning understryker vikten av att 

utveckla ett mer personcentrerat synsätt på omvårdnaden efter höftfraktur för att 

kunna optimera patientens vård under sjukhusvistelsen (Schemitsch et al., 2019).  

 

Målet efter en höftfraktur är enligt Socialstyrelsen (2003) att patienten bör kunna 

uppnå en fysisk nivå överensstämmande med tidigare förmåga, samt kunna komma 

hem till sitt tidigare boende. Det aktuella forskningsläget tyder dock på bristande 

kunskapsläge utifrån sjuksköterskans perspektiv att ge rådgivning om fysisk aktivitet 

efter sjukhusvistelse (Clark et al., 2017). Det har visat sig att höftfraktur främst 

påverkar mobilitet och egenvård, vilket har en negativ inverkan på förmågan till att 

självständigt utföra daglig- och fysisk aktivitet (Wu et al., 2013). Många patienter kan 

därför bli beroende av andra människor efter sjukhusvistelsen (Wu et al., 2013). 

Prognosen efter en höftfraktur oroar många äldre patienter. De uttrycker en bristande 

kunskap kring situationen samt framtida förväntningar (Jensen et al., 2017).  
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Bakgrund 

Höftfraktur 

Höftfraktur är ett samlingsnamn över de frakturer som kan uppkomma i övre delen av 

lårbenet (Grønsleth, Roa, Könøy, & Almås, 2011). Frakturtyperna delas in i cervikal, 

pertrokantär och subtrokantär beroende på var benbrottet sitter, vilket även har 

betydelse för behandling och prognos (Lindgren & Svensson, 2014). Ur ett historiskt 

perspektiv så fanns det ingen behandling för höftfrakturer innan 1800-talet, utan det 

var först under mitten av århundradet som sträckbehandling användes, dock utan bra 

resultat. År 1931 infördes den moderna spikningen som står till grund för dagens 

behandling (Socialstyrelsen, 2003). Nutida höftfraktur opereras nästintill alltid där de 

vanligaste metoderna är skruvar som fixeras i lårbenshuvudet, höftplastik där en 

protes sätts in (Lindgren & Svensson, 2014) och reponering med platta, skruvar eller 

märgspik (Grønsleth et al., 2011). Rekommendationerna utifrån Rikshöft (2017) är att 

patienten ska opereras inom 24 timmar efter en höftfraktur för att minska risken för 

komplikationer. I en studie från Mattisson et al. (2018) visades att en fördröjning av 

operation med mer än 36 timmar ökade risken för dödlighet efter operationen. 

  

Medelåldern för att drabbas av en höftfraktur är i Sverige 80 år, där majoriteten av 

patienterna är kvinnor. Den höga medelåldern påvisar att fallrisken ökar med åldern 

och att gruppen ofta är skör med en sämre benkvalitet (Mattisson et al., 2018). 

Höftfrakturer orsakas uppskattningsvis till 95 % av fallolyckor (Mitchell et al., 2016) 

där de flesta orsakas av låga fall i hemmet (Mattisson et al., 2018). En låg andel faller 

från högre höjder eller skadas i trafiken. Även om skadan är vanligast under vintern så 

sker de flesta fall inomhus. En hög andel av de som drabbas av höftfraktur är kvinnor 

har ett samband med osteoporos, vilket i sig medför en ökad risk för frakturer och 

skador även vid lägre fall (Mattisson et al., 2018). Osteoporos är den vanligaste 

skelettsjukdomen och karakteriseras av låg benmassa med minskad mängd benvävnad 

(Cosman et al., 2014).  

 

 

Omvårdnad i samband med en höftfraktur 

Sjuksköterskan kan förebygga uppkomsten av en höftfraktur genom att arbeta 

preventivt för att minska fallrisk och frakturer hos patienter med osteoporos 

(Kaasalainen, Papaioannou, Burgess, & Van der Horst, 2015), där även Patientlagen 

(SFS 2014:821) fastslår att patienten ska erhålla kunskaper kring preventiva åtgärder 

för att minska uppkomsten av skada. Preventiva åtgärder som kan användas av 

sjuksköterskan för att reducera fall är att utbilda patienter i styrke- och balansträning, 

samt ge råd att använda höftskyddsbyxor (Becker et al., 2011). Andra åtgärder som 

kan användas är att göra en fallriskbedömning, ha god belysning i patientens rum och 

se över miljön så att det inte finns onödiga hinder som kan leda till fall (Kaasalainen 

et al., 2015). Patienten bör tillgodose sig med näring och vätska, ha bra skor, 

gånghjälpmedel vid behov och vara adekvat smärtlindrad för att minska fallrisken 
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(Kaasalainen et al., 2015). Fysisk aktivitet är av stor vikt för fallprevention 

(Kaasalainen et al., 2015), då det kan minska risken för osteoporos och är generellt 

betydelsefullt för god hälsa (Larsson & Rundgren, 2010). För den äldre kan fysisk 

aktivitet innebära promenad, dans och balansträning (Larsson & Rundgren, 2010).  

Det uppmärksammades i studien av Lagerros et al. (2017) att risken för höftfraktur 

kunde reduceras om äldre utförde hushålls- eller fritidsaktiviteter minst sex timmar 

per vecka.  

 

Efter en operation av höftfraktur förklarar Larsson och Rundgren (2010) att patienten 

i regel får mobiliseras nästkommande dag, oftast med fri belastning på det skadade 

benet. Mobiliseringen är betydelsefull för att minska risken för trombos, förstoppning 

och trycksår. Grønsleth et al. (2011) skriver att risken för att drabbas av djup 

ventrombos är särskilt stor efter operation av höftfraktur vid efterföljande 

immobilisering. När patienter mobiliseras samma dag eller dagen efter operation av 

höftfraktur finns ett samband med bättre kroppslig funktion 30 dagar efter utskrivning 

(Su, Newson, Soljak, & Soljak, 2018). Bland de patienter som mobiliseras tidigt är 

utfallet bättre än hos de som inte mobiliseras, vare sig det är en fysioterapeut eller 

annan vårdpersonal som sköter mobiliseringen (Su et al., 2018). Enligt Oldmeadow et 

al. (2006) så är det viktigt att patienten är kardiovaskulärt stabil för att framgångsrikt 

mobiliseras. När mobilisering dröjer längre än två dagar efter operation ökar risken 

för att utskrivningen från slutenvården dröjer tillsammans med en fördröjd 

återhämtning av funktionen (Oldmeadow et al., 2006). En senarelagd mobilisering 

ökar också dödligheten sex månader efter skadans uppkomst (Siu et al., 2006). Tidig 

mobilisering och mer tid i upprätt läge har även ett positivt samband med mindre 

fallrädsla hos patienten, menar Kronborg, Bandholm, Palm, Kehlet och Kristensen 

(2016). När rehabilitering och träning inleds på sjukhuset efter operation kan 

utsikterna förbättras i att återfå den övergripande rörligheten (Mitchell et al., 2016). 

Komplikationer efter operation och det medicinska tillståndet är faktorer som kan 

påverka resultatet av rehabiliteringen (Larsson & Rundgren, 2010). De 

komplikationer som kan infinna sig efter en operation av en höftfraktur skriver Tsang, 

Aitken, Golay, Silverwood och Biant (2014) är sårinfektioner, mekaniska problem i 

höften vilket kan leda till luxation, men även medicinska bekymmer som nedre 

luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner. För att förebygga uppkomsten av 

trycksår efter en höftfraktur använder sig sjuksköterskan av omvårdnadsåtgärder som 

vändscheman, adekvat vätske- och näringsintag samt avlastande kuddar och 

madrasser (Bååth, Hall- Lord, Johansson & Wilde Larsson, 2007). 

  

Det är sjuksköterskan som ansvarar för planeringen av patientens utskrivning (Rhudy, 

Holland, & Bowles, 2010). Patienter är ofta oroliga inför utskrivning och hemgång 

efter en höftfraktur och upplever att den sker för tidigt efter operationen (Hommel, 

Kock, Persson & Werntoft, 2012), då de innan utskrivning vill kunna lita på sina 

fysiska förmågor (Forsberg, Söderberg, & Engström, 2014). Om inte patienten 

involveras i beslutsprocessen kring utskrivningen kan det leda till en försvårad 

situation, då vårdpersonal antar att patienten är redo för hemgång, men väl hemma 
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finns en ökad risk att inte kunna sköta dagliga aktiviteter, vilket kan vara riskfyllt för 

individen (Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn, & Olsson, 2014). För att öka 

andelen patienter som kan återvända hem efter en höftfraktur är det av vikt att arbeta 

personcentrerat med utbildning, stöd och använda existerande resurser (McGilton et 

al., 2013). Sjuksköterskan ska i patientjournalen dokumentera de aktiviteter som kan 

leda till förbättrad hälsa för patienten, i samråd med patienten enligt en 

personcentrerat vård (GPCC, 2017a) där det även är av vikt att använda ett arbetssätt 

där fokusen ligger kring patientberättelsen där varje individs vilja och upplevelse av 

tillstånd och symptom beaktas (GPCC, 2017c). Efter en höftfraktur anser patienten att 

det är viktigt att bli bemött personcentrerat och att träningen efter operation ska vara 

anpassad till individen (Forsberg, Söderberg, & Engström, 2014). Att arbeta efter ett 

partnerskap med patienten inom den personcentrerade vården innebär att patienten 

både har rättigheter och skyldigheter samt att patienten tillsammans med 

vårdpersonalen har ett gemensamt ansvar över vården. Den vården som ges ska ha 

utgångspunkt utifrån vårdpersonalens och patientens resurser och kunskap (GPCC, 

2017b). Däremot beskrev Clark et al. (2017) att sjuksköterskor i Kanada uttryckte 

kunskapsluckor om rådgivning till patienter inom området fysisk aktivitet efter 

sjukhusvistelse då sjuksköterskor inte hade kännedom över hur aktiviteterna skulle 

utföras enligt de aktuella riktlinjerna. Sjuksköterskor var även oroliga över att ge 

rekommendationer kring aktiviteter när patienter hade komorbiditet då övningar 

kunde förvärra andra underliggande sjukdomstillstånd (Clark et al., 2017). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska sjuksköterskor arbeta utifrån ett 

evidensbaserat kunskapsläge med ett självständigt ansvar att genomföra sina 

arbetsuppgifter. Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) belyser vikten av 

evidensbaserad vård där sjuksköterskan aktivt och kontinuerligt håller sig uppdaterad 

inom yrkesområdets kunskapsutveckling. 

 

 

Aktivitet efter en höftfraktur  

Efter en höftfraktur så förefaller det som att smärta kvarstår för en signifikant del av 

patientgruppen året efter höftfrakturen (Williams, Tinetti, Kasl, & Peduzzi, 2006) och 

uppfattas som värre vid mobilisering än vid vila (Hall-Lord, Wilde Larsson, & Bååth 

Johansson, 2004). Efter själva traumat minskar dock smärtan under tiden på sjukhuset 

(Hall-Lord, Wilde Larsson, & Bååth Johansson, 2004). Smärta och fallrädsla är 

faktorer enligt Oude Voshaar, Banjerjee, Horan och Baldwin (2006) som kan påverka 

och försvåra återhämtningen efter en höftfraktur, men även depression och pessimism 

kan påverka (Fredman, Hawkes, Black, Bertrand, & Magaziner, 2006). Att vara 

positiv verkar däremot leda till en förbättrad funktion efter höftfraktur (Fredman et 

al., 2006).  

 

Människors förmåga till dagliga aktiviteter samverkar kring motoriska, psykosociala 

och neurologiska funktioner. Vid sjukdomar och skador kan det uppkomma smärta 

och fysiska begränsningar som försvårar förmågan till att genomföra aktiviteter, vilket 
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kan resultera i ofrivilligt beroende av andra människor (Hulter Åsberg, 1990). Risken 

med nedsatt fysisk förmåga är nära relaterat till stigande ålder (Osnes et al., 2004), 

och i detta sammanhang kommer en av fyra patienter över 65 år att få bestående 

problem med rörligheten i underkroppen (Magaziner et al., 2003). Sänkt gångförmåga 

kan leda till att delaktighet i fysiskt krävande och aktiviteter med rörelser reduceras 

(Segev-Jacubovski, Magen & Maeir, 2019). Efter en höftfraktur har äldre som bor på 

äldreboende, eller äldre med sämre hälsostatus, högre prevalens i att inte kunna gå alls 

efteråt och behöver i större utsträckning hjälpmedel (Magaziner et al., 2003). Osnes et 

al. (2004) beskriver att flera patienter efter en höftfraktur inte kan leva i sina egna 

hem. Det saknas forskning som ser på den fysiska återhämtningen under ett längre 

perspektiv samt den äldre patientens livskvalitet under perioden enligt Wu et al. 

(2013). Patienten behöver ofta stöd hemma med de dagliga aktiviteterna som 

personlig hygien (Wu et al., 2013), vilket kan leda till en oro inför framtiden då 

egenvården inte kan skötas självständigt (Hommel, Kock, Persson, & Werntoft, 2012) 

 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram  

En omvårdnadsteoretiker som fokuserat på egenvård är Dorothea Orem. När en 

individ är i behov av omvårdnad innebär det en egenvårdsbrist (Kirkevold, 2000) och 

kan bero på exempelvis hög ålder (Alligood, 2018). För att kunna utföra egenvård 

krävs fysisk förmåga, och Orem beskriver att med en allt äldre befolkning och med 

fler personer som lever med funktionsnedsättningar ökar även behovet av hjälp för de 

med egenvårdsbrist (Alligood, 2018). Genom att inte självständigt kunna utföra 

egenvård kan det leda till minskat välmående och funktion (Alligood, 2018). Orems 

teorier kan hjälpa sjuksköterskan att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan leda till 

att individen återfår förmågan att utföra aktiviteter som upprätthåller egenvården, 

alternativt att närstående ska kunna ta över vården (Alligood, 2018).  

 

Det är sjuksköterskans ansvar att patienten är införstådd i sin sjukdomsprocess och 

rehabilitering (Kirkevold, 2000). Själva omvårdnadssystemet baseras enligt Orem på 

omvårdnadssituationer där patienten är i behov av hjälp och är ett samspel mellan 

minst två människor (Kirkevold, 2000). Omvårdnaden är även en mänsklig handling 

där omvårdnadssystemet utvecklas när sjuksköterskor interagerar och vidtar åtgärder 

tillsammans med patienten (Alligood, 2018). Vid nedsatt rörelseförmåga hos 

patienten behövs ett omvårdnadssystem där fokus ligger kring stöd och vägledning 

(Kirkevold, 2000). En sjuksköterska kan använda sig av en eller flera olika metoder 

beroende på individens begränsningar, såsom undervisning, fysiskt- samt 

psykologiskt stöd (Alligood, 2018). 
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Problemformulering  

Med en åldrande befolkning ökar antalet höftfrakturer. För individen kan en 

höftfraktur innebära vida konsekvenser med påverkan på fysisk förmåga. De kortare 

vårdtiderna och återhämtning som ej är avslutad vid utskrivning gör det relevant att 

undersöka hur aktivitet upplevs efter hemgång, vilket ger möjlighet för sjuksköterskan 

att reflektera över omvårdnaden för att förbättra hälsa och återhämtning hos 

patienten.   

 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur den äldre patienten med höftfraktur efter hemgång 

upplevde dagliga aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet. 

 

 

Metod 

Design 

Studiens metod var utformad utifrån en allmän litteraturstudie där artiklarna 

bearbetades efter inspiration av Fribergs (2017a) beskrivning av kvalitativ analys. 

 

 

Datainsamling 

För att få en inblick över det aktuella forskningsområdet gjordes en inledande 

informationssökning utifrån Östlundhs (2017) direktiv där metasöktjänsten 

OneSearch användes för sökningar i flera databaser samtidigt. De inledande 

sökningarna underlättade processen att avgränsa ämnet men även för att se om det 

fanns tillräcklig med bakgrundsinformation inom området (Friberg, 2017b). Ett 

preliminärt syfte formulerades och relevanta sökord bestämdes inför 

litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Östlundh (2017) ska 

sökorden vara representativa för syftet med tillhörande synonyma termer. De sökord 

som användes till litteratursökningen var höftfraktur, perspektiv, erfarenhet, 

uppfattning, attityd, aktivitet, fysisk, fysisk aktivitet, daglig aktivitet och kvalitativ. 

Sökorden översattes till hip fracture, perspective, experience, perception, attitude, 

activity, physical, physical activity, activities of daily living och qualitative (Se bilaga 

A). Fysisk aktivitet och daglig aktivitet översattes med Karolinska Institutets (2019) 

Medical Subject Headings (MeSH)-databas. För att översätta höftfraktur användes en 

medicinsk svensk-engelsk ordbok (Hesslin Rider & Wiman, 1992) och resterande 

sökord med svensk-engelsk ordbok (Petti et al., 2011). Ett beslut togs om att äldre 

patient, som återfinns i studiens syfte, exkluderades i söksträngen och motiveras med 

risken att missa artiklar med äldre vuxna, äldre personer och äldre. För att kunna få 

mer specifikt, sensitivt och avgränsande sökresultat användes boolesk söklogik 

(AND, OR) i samtliga sökningar där AND och OR användes tillsammans med de 

valda sökorden (Östlundh, 2017). Trunkering användes när sökresultatet skulle 

innehålla alla böjningsformer av ett visst ord. En asterisk (*) sätts då i början eller i 
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slutet av ett ords stam (Östlundh, 2017). Databaser som användes i litteratursökningen 

var Cumulative Index of Nursing and Allied Health (Cinahl), Public Medline 

(PubMed) och Academic Search Elite. För att åstadkomma en bra databassökning kan 

hjälp sökas hos kunnig bibliotekarie (Forsberg & Wengström, 2015), vilket gjordes 

med E. Frigell (personlig kommunikation, 1 mars 2019) där hjälp att söka i Cinahl 

erhölls med förslag på söksträngar.  

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att finna relevanta artiklar samt begränsa sökningarna användes inklusions- och 

exklusionskriterier (Friberg, 2017b). Inklusionskriterierna var att artiklarna i resultatet 

skulle ha relevans mot syftet och att urvalet avsåg den äldre patienten. Vidare skulle 

resultatartiklarna vara publicerade mellan år 2009- 2019, skrivna på engelska samt 

peer- reviewed granskade. Resultatartiklarna skulle även uppnå minst grad II efter 

kvalitetsgranskning (Carlsson & Eiman, 2003). Exklusionskriterier var artiklar utan 

någon relevans mot syftet och kvantitativa artiklar. 

 

 

Sökningar Cinahl 

Den första sökningen i Cinahl genomfördes i fritext med orden hip fracture, 

perception, perspective, experience, attitude, physical, activity, physical activity och 

activities of daily living. Hip fracture kombinerades med AND för att specificera 

sökningen, därefter användes perspective OR experience OR perception OR attitude 

för att expandera resultatet då endast ett av sökorden var nödvändigt. Söksträngen 

kompletterades slutligen med boolesk söklogik AND activity OR physical OR 

physical activity OR activities of daily living för att smalna av sökningen och nå 

syftet. Trunkering användes till ordet activity för att sökresultatet skulle innehålla alla 

böjningsformer av ordet. En trunkering nyttjades även till att utöka resultatet för hip 

fracture då även hip fractures var av intresse. Avgränsning i sökningarna på Cinahl 

var artiklar skrivna år 2009-2019 samt att åldersgruppen översteg 65 år. Söksträngen 

resulterade i 48 träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes varav 11 artiklar 

granskades. Av de 11 granskade artiklarna bedömdes sex stycken svara mot syftet 

samt var av hög vetenskaplig kvalité utifrån Carlssons och Eimans bedömningsmall 

(2003).  

 

Den andra sökningen genomfördes med syfte att finna artiklar där titel och abstrakt 

nödvändigtvis ej innehöll det fysiska och dagliga, men vars innehåll i resultatet kan 

vara relevanta till studiens syfte. Fritextordet Hip Fracture kombinerades med 

boolesk söklogik AND för att specificera sökningen och sedan användes perspective 

OR experience OR perception OR attitude för att ge större utbredning av resultatet. 

Söksträngen kompletterades slutligen med AND qualitative då kvalitativa artiklar var 

av intresse. En trunkering användes till hip fracture för att sökresultatet skulle 

innehålla alla böjningsformer av ordet. Sökningen avgränsades med artiklar skrivna år 

2009-2019, vilket resulterade i 53 träffar. Samtliga titlar och abstrakts lästes, vilket 
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inte genererade i några nya artiklar att granska. Fyra stycken dubbletter från tidigare 

valda resultatartiklar hittades.  

 

 

Sökningar i PubMed 

Den första sökningen genomfördes med fritextorden hip fracture, perception, 

perspective, experience, attitude, physical, activity, physical activity och activities of 

daily living. Hip fracture sammanlänkades med boolesk söklogik AND för att 

specificera sökningen och sedan användes perspective OR experience OR perception 

OR attitude för att utöka resultatet. Söksträngen kompletterades slutligen med AND 

activity OR physical OR physical activity OR activities of daily living för att smalna 

av mot syftet. Trunkering användes till orden activity och hip fracture för att 

sökresultatet skulle innehålla alla böjningsformer av de båda orden. Årtalen 2009-

2019 samt deltagare med ålder över 65 år användes som avgränsning vilket 

resulterade i 104 träffar där alla titlar och abstrakt lästes för att inte förbise relevanta 

artiklar. Vidare identifierades åtta artiklar som lästes i sin helhet där tre var dubbletter 

från tidigare valda resultatartiklar. Tre nya artiklar valdes som svarade mot syftet samt 

motsvarade minst Grad II i vetenskaplig kvalité utifrån Carlssons och Eimans 

bedömningsmall (2003). 

 

En andra sökning genomfördes i PubMed för att finna artiklar som var relevanta 

gentemot studiens syfte men vars titlar och abstrakt inte nödvändigtvis innehåller det 

fysiska och dagliga. Fritextordet "hip Fracture" med trunkering i slutet av ordet 

kombinerades med boolesk söklogik AND perspective OR experience OR perception 

OR attitude då endast ett av de fyra orden var nödvändigt. Då kvalitativa artiklar var 

av intresse kompletterades söksträngen med AND qualitative. Avgränsningar i den 

andra sökningen var artiklar skrivna mellan åren 2009-2019, vilket resulterade i 68 

träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes. Av de 68 träffarna kunde tio artiklar 

identifierats som relevanta gentemot syftet där sju var dubbletter och tre nya 

granskades. Utifrån litteraturstudiens syfte valdes en som resultatartikel, som även 

motsvarade minst Grad II i vetenskaplig kvalité utifrån Carlssons och Eimans 

bedömningsmall (2003). 

 

 

Sökningar i Academic Search Elite 

Sökningen i Academic Search Elite genomfördes i fritext med sökorden hip fracture, 

perception, perspective, experience, attitude, physical, activity, physical activity och 

activities of daily living. Hip fracture kombinerades med AND för att specificera 

sökningen, samt OR för att expandera resultatet. I söksträngen användes perspective 

OR experience OR perception OR attitude. Söksträngen kompletterades även i den 

här databasen med AND activity OR physical OR physical activity OR activities of 

daily living för att nå det fysiska i studiens syfte. Trunkering användes till orden 

activity och hip fracture för att sökresultatet skulle innehålla alla böjningsformer. 
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Avgränsning i sökningen var årtalen 2009-2019 samt att artiklarna skulle vara peer-

reviewed. Söksträngen resulterade i 82 träffar där alla titlar och abstrakt lästes för att 

inte kringgå relevanta artiklar. Utifrån sökresultatet kunde fem artiklar identifieras 

som dubbletter från tidigare valda resultatartiklar och inga nya artiklar hittades.  

 

 

Databearbetning 

Relevanta vetenskapliga artiklar samlades in efter en gemensam databassökning med 

efterföljande sortering utifrån de valda inklusionskriterierna i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2015). Sorteringen skedde till största delen individuellt där arbetet 

delades upp jämnt. Efter en kvalitetsvärdering av artiklarna utifrån Carlsson och 

Eimans bedömningsmall (2003) kunde tio kvalitativa vetenskapliga artiklar vars 

kvalitetsnivå översteg 70 % samt svarade mot det valda syftet väljas ut. En 

artikelöversikt till respektive artikel gjordes därefter för en djupare överblick i 

innehållet. Se tabell 3, bilaga C. 

 

Artiklarna bearbetades med inspiration av kvalitativ analys med stöd av Fribergs 

(2017a) beskrivning, där en helhet delas upp för att bli en ny helhet. För att erhålla 

kunskap om det valda materialet lästes alla artiklar i sin helhet ett flertal gånger, 

därefter bearbetades de individuellt där text och citat ur resultatet relaterat till 

litteraturstudiens syfte markerades. Understrykningarna jämfördes gemensamt där 

även övrig text i artiklarna diskuterades för att säkerställa att inga relevanta texter 

eller citat uteslöts för att därefter skrivas ner gemensamt på lappar. Lapparna sattes 

upp på en vägg för att lättare urskilja, organisera och gruppera likheter och skillnader. 

Det diskuterades under hela processens gång, där texterna och citaten lästes för att 

finna gemensamma teman för att skapa olika kategorier. De fem kategorierna 

Självständighet, Frustration, Fallrädsla, Begränsningar, och Anpassning framkom 

slutligen i analysprocessen av artiklarna. De fem kategorierna reducerades till tre 

kategorierna vars namn utvecklades till Upplevelsen av begränsningar, Upplevelsen 

av minskad självständighet och Upplevelsen av att anpassning krävs efter att mönster 

urskiljts i arbetet med resultatet där insikten kom att Frustration och Fallrädsla 

ingick i de andra kategorierna. De insamlade resultatartiklarna sträckte sig från två 

veckor till ett år efter hemgång. 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Människor används i forskning för att generera och skapa nya kunskaper. För att 

skydda deltagare behövs forskningsetik som ska respektera människors värde och 

rättigheter samt värna om förmågan till självbestämmande. För att göra etiska val 

krävs det kunskap om de principer och riktlinjer som olika instanser i samhället 

fastslagit (Kjellström, 2017). 
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Nürnbergkodexen tillkom efter andra världskriget (1947) och är den första etiska 

koden inom forskning som understryker att människor som deltar i forskning inte ska 

skadas, samt betonar att de som deltar ska få information om både studien och sin 

frihet att medverka (Kjellström, 2017). Den första versionen av 

Helsingforsdeklarationen skapades år 1964 och fokuserar på medicinsk klinisk 

forskning som involverar människor. Målet med forskningen ska vara till gagn för 

individen med respekt för deras rättigheter (WMA, 2013). Deklarationen tar även upp 

att när människor som involveras i forskning måste ge sitt samtycke om att vilja delta, 

men ska dock först ha blivit informerad om forskningens syfte, metod, de förväntade 

fördelarna men även de eventuella risker som kan uppkomma. Innan en studie börjar 

måste även en forskningsetisk kommitté säkerställa att forskningens sker i enlighet 

med det aktuella landets lagar och etiska riktlinjer (WMA, 2013). Belmontrapporten 

från 1987 utgörs av göra-gott-principen, respekt för personer samt rättviseprincipen 

där deltagarnas autonomi, behandling och sårbarhet är centrala. Belmontrapporten 

belyser människors självbestämmande och kravet på forskarna att ge information om 

studien och syftet (Kjellström, 2017). 

  

Det finns två lagar som är viktiga gällande forskningsetik (Kjellström, 2017), Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lag med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218), trädde i kraft 2018 och ersatte den 

tidigare Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagen ska skydda människors 

personuppgifter och i samband med forskning får sådana uppgifter endast användas 

om det finns tillräckliga skäl för att motivera det med hänsyn till den enskilda 

individen (SFS 2018:218). Syftet med Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) handlar om att respektera och skydda 

forskningsdeltagarna mot att skadas fysisk och psykiskt. Lagen innefattar också en 

bedömning kring risker och kunskapsvinster i forskningen där människors värde och 

hälsa ska gå före behoven av vetenskap (SFS 2003:460). Etikprövningsmyndigheten 

(2019) ersatte de regionala etikprövningsnämnderna och handlägger kring 

ansökningarna om etikprövning inom forskning. 

 

Forsberg och Wengström (2015) menar att det är angeläget att välja resultatartiklar 

som blivit etiskt godkända. Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien har erhållit ett 

lokalt etiskt godkännande. De största riskerna med studien bedöms vara risk för 

feltolkning av de vetenskapliga artiklarnas resultat, till följd av att samtliga artiklar 

var skrivna på annat språk än modersmål, samt att den inledande förförståelsen kan ha 

färgat resultatet.  

 

 

Resultat 

I resultatet framkom tre kategorier, Upplevelsen av begränsningar, Upplevelsen av 

minskad självständighet och Upplevelsen av att anpassning krävs. 
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Upplevelsen av begränsningar 

Ett flertal studier redovisade att efter en höftfraktur begränsades de äldres förmåga att 

utföra fysiska aktiviteter vilket kunde yttra sig som nedsatt gångförmåga, 

balanssvårigheter (Gesar, Bååth, Hedin, & Hommel, 2017a) men även ökad trötthet 

(Gesar et al., 2017a; Pol et al., 2019) och fatigue (Zidén, Hansson Scherman, & 

Wenestam, 2010). Det framkom även att många äldre upplevde en framträdande 

fallrädsla efter höftfrakturen (Gesar et al., 2017a; Griffiths et al., 2014; Langford, 

Edwards, Gray, Fleig, & Ashe., 2018; McMillan, Booth, Currie & Howe, 2013; Pol et 

al. 2019; Rasmussen, Nielsen, & Uhrenfeldt., 2019; Taylor, Barelli, & Harding, 2010; 

Zidén et al., 2010) vilket ansågs vara ett hinder för att kunna ha ett aktivt liv (Griffiths 

et al. 2014; McMillan et al., 2013; Pol et al. 2019; Taylor et al., 2010). 

Begränsningarna och den långa återhämtningen påverkade utförandet av aktiviteter 

negativt (Langford et al., 2018), där även några äldre erfor frustration när en känsla av 

rädsla och osäkerhet framkom tillsammans med en begränsad rörelseförmåga 

(Langford et al., 2018; Taylor et al., 2010; Zidén et al., 2010). På grund av att de äldre 

kände en osäkerhet kring sina fysiska förmågor men även en uttalad trötthet 

resulterade det i att de dagliga aktiviteterna tog längre tid att utföra (Gesar et al., 

2017a; Pol et al., 2019).  

 

Till följd av den nedsatta rörligheten upplevde de äldre att de inte lika gärna tog 

initiativ till fysiska aktiviteter, vilket resulterade i en mer isolerad tillvaro (Zidén et 

al., 2010) med mer inomhusaktiviteter och mindre spontanitet (Gesar et al., 2017a). 

På grund av att de äldre inte vågade sig ut och promenera gav det känslor och tankar 

om att vara fångade inomhus (Taylor et al., 2010). Negativa känslor uppkom därför 

på grund av den begränsade rörelseförmågan (Griffiths et al., 2014) där det psykiska 

måendet påverkades med nedsatt humör, dödslängtan och depression som följd. 

Några av de äldre kunde dock vara ute och promenera, men gick däremot bara kortare 

sträckor eftersom de upplevde motstånd, trötthet och skakighet i benen (Pol et al., 

2019; Zidén et al., 2010).  

 

Smärtor uppkom hos en markant del av de äldre vid utförandet av både dagliga 

aktiviteter (Langford et al., 2018; Taylor et al., 2010) och fysiska aktiviteter 

(Langford et al., 2018; Rasmussen et al., 2018; Zidén et al., 2010 ), vilket tillsammans 

med begränsad fysisk förmåga och läkemedelsbiverkningar fråntog den positiva 

känslan av att vara aktiv (Rasmussen, Vinther Nielsen & Uhrenfeldt, 2018). Smärtan 

kunde även komma efter promenad till följd av benförkortning efter operationen av 

höftfrakturen (Griffiths et al., 2014) eller som en överansträngning dagen efter fysisk 

aktivitet (Langford et al., 2018). På grund av smärtan som de äldre upplevde vid 

aktivering kunde det även orsaka att de inte alls ville engagera sig fysiskt (Sims-

Gould, Stott-Eveneshen, Fleig, McAllister & Ashe, 2016) men kunde också leda till 

att självständigheten minskade (Langford et al., 2018; Taylor et al., 2010).  
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Vissa äldre upplevde negativa uppfattningar kring beroendet av gånghjälpmedel 

(Langford et al., 2018; Pol et al, 2019). De äldre förväntade sig framsteg i 

gångförmågan efter två veckor (Bruun-Olsen, Bergland & Heiberg, 2018), men då det 

fortfarande behövdes hjälpmedel efter tre veckor uttrycktes känslor av frustration. 

Likväl uppgavs både kvarvarande smärtor och frustration efter fyra månader när 

beroendet av gånghjälpmedel kvarstod på grund av gångsvårigheterna, särskilt då de 

inte hade förväntat sig det (Bruun-Olsen et al., 2018; Langford et al., 2018). Några 

tyckte att användningen av rollatorn minskade smärtan i höften och därför gav 

positiva effekter (Langford et al., 2018) men däremot ansågs också att 

gånghjälpmedel hämmade återhämtningen, begränsade deras rörlighet samt 

försvårade utförandet av de dagliga aktiviteterna (Pol et al., 2019).  

 

De äldre upplevde utmaningar kring att utföra aktiviteter efter höftfrakturen då det 

antingen ogillades att utföras, var mer lockande att vila (Langford et al., 2018) eller 

att de inte vågade testa sin förmåga att gå på grund av fallrädsla (Griffiths et al., 

2014). Utebliven träning kunde också bero på att framsteg inte upplevdes och 

därigenom kände de äldre sig missnöjda och avskräckta, men även att de hade 

uppfattningen om att kroppen behövde ytterligare tid för läkning innan de mer säkert 

kunde utföra fysisk aktivitet (Sims-Gould et al., 2017). Däremot framkom det att 

några äldre upplevde att gångförmågan inte var densamma som förr, men kunde ändå 

ha en positiv syn på att funktionen tids nog skulle återgå till tidigare status (Griffiths 

et al., 2014).  

 

Det framkom i flera studier att många äldre upplevde bristande information om den 

kommande tiden efter höftfrakturen, då hur informationen givits och hur väl de äldre 

kunde komma ihåg allt hade stor betydelse för hur de hanterade återhämtningen och 

erfor realistiska förväntningar (Bruun-Olsen et al., 2018; McMillan et al., 2013; Sims-

Gould et al., 2017). De äldre som hade fått tillräcklig information både muntligt och 

skriftligt samt även självständigt hade sökt information på internet hade haft bättre 

förutsättningar till att hantera återhämtningen än de som inte hade gjort det (McMillan 

et al., 2013; Sims-Gould et al., 2017). Flera äldre ansåg också att tiden efter hade varit 

lättare om längden på återhämtningen hade diskuterats (Bruun-Olsen et al., 2018) men 

även att det underlättade med både muntlig och skriftlig information (McMillan et al., 

2013).  

 

 

Upplevelsen av minskad självständighet 

Efter höftfrakturen och hemkomst från slutenvård blev de äldre överraskade över den 

oväntade självständigheten de skulle hantera då de var vana vid sjukvårdspersonalens 

ständiga närvaro och hjälp (Langford et al., 2018; McMillan et al., 2013). De äldre 

upplevde svårigheter att självständigt utföra dagliga aktiviteter (Griffiths et al., 2014; 

Langford et al., 2018; Pol et al., 2019; Rasmussen et al., 2018; Taylor et al., 2010) 
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och fysiska aktiviteter (Bruun-Olsen et al., 2018; Pol et al., 2019; Taylor et al., 2010; 

Zidén et al., 2010). De som skrevs ut till korttidsboende efter sjukhuset upplevde dock 

bristande stöd från vårdpersonalen gällande träning i att utföra dagliga aktiviteter, då 

de äldre tyckte att framstegen i att självständigt kunna utföra dagliga aktiviteter 

berodde helt på dem själva (Bruun-Olsen et al., 2018).  

 

De äldre upplevde det svårt och mödosamt att självständigt komma i och ur sängen, 

gå uppför trappor, böja sig ner, utföra fotvård samt ta på strumpor och skor (Griffiths 

et al., 2014), vilket kunde resultera i frustration, besvikelse och sänkt humör (Griffiths 

et al., 2014; Langford et al., 2018; Pol et al., 2019; Zidén et al., 2010). Närstående var 

ofta de som bistod med hjälp med de dagliga aktiviteterna hos de äldre som ansåg att 

de inte klarade av det självständigt (Langford et al., 2018; Taylor et al., 2010) men 

däremot kunde det plötsliga beroendet av andra upplevas som oväntat, svårt och 

störande (Langford et al., 2018).  

 

Efter höftfrakturen hade de äldre en önskan om att öka sin självständighet, men 

rädslan över att falla igen hämmade dem och ansågs vara en utmaning i förmågan att 

återfå en oberoende vardag (Gesar et al., 2017a). Det uppgavs dock ge en större 

känsla av självständighet när de äldre försökte att endast ta emot den mest nödvändiga 

hjälpen i de dagliga aktiviteterna (Rasmussen et al., 2018). Det upplevdes även gynna 

återhämtningen när de äldre försökte självständigt att utföra dagliga och fysiska 

aktiviteter (Langford et al., 2018) och kunde även ge en ökad känsla av värdighet 

(Langford et al., 2018; McMillan et al., 2013; Sims-Gould et al., 2017). 

 

 

Upplevelsen av att anpassning krävs 

Efter höftfraktur försökte de äldre finna strategier och säkrare tillvägagångssätt för att 

kunna utföra dagliga aktiviteter (Gesar et al., 2017a; Griffiths et al., 2018; McMillan 

et al., 2013; Pol et al., 2019; Rasmussen et al., 2018) och fysiska aktiviteter trots 

begränsningar (Gesar et al., 2017a; Griffiths et al., 2018; Langford et al., 2018; Pol et 

al., 2019; Rasmussen et al., 2018; Zidén et al., 2010). De strategier som användes var 

exempelvis att sänka tempot (Griffiths et al., 2018; Langford et al, 2018; McMillan et 

al., 2013), tillämpa ökad försiktighet vid rörelse (Gesar et al., 2017a; Griffiths et al., 

2014; McMillan et al., 2013; Pol et al., 2019; Rasmussen et al., 2018; Zidén et al., 

2010) och väga risk mot nytta (McMillan et al., 2013). Andra strategier kunde vara att 

utföra trädgårdsarbete i armhöjd istället för på knä (Griffiths et al., 2014), ha någon 

annan närvarande vid de dagliga aktiviteterna (Rasmussen et al., 2018), gå på tå i 

uppförsbackar för att minska smärtan i höften (Sims-Gould et al., 2017) eller att nöja 

sig med stillasittande aktiviteter (Griffiths et al., 2018). Genom att även använda 

gånghjälpmedel eller rullstol vid förflyttning och promenader ansågs känslan av 

säkerhet öka vilket underlättade i vardagen (Griffiths et al., 2014; Langford et al., 

2018; Pol et al., 2019; Rasmussen et al., 2018). När käpp användes vid fysisk aktivitet 

kunde gångförmågan upplevas nästintill återställd fyra månader efter höftfrakturen 



 

 14 

(Griffiths et al., 2014). De som gått från att behöva en rollator till att endast gå med en 

käpp uttryckte en tillfredsställelse över förbättringen (Langford et al., 2018).  

 

Drivkraften att anpassa sig och finna strategier för att vara aktiva, trots stundtals 

nedsatt hopp, förklarades av de äldre som ett måste för att klara det dagliga livet 

(Rasmussen et al., 2018). De som försökte och ville återgå till de aktiviteter som 

utfördes innan höftfrakturen var mer benägna att ändra eller anpassa nivån på 

aktiviteten till den nuvarande rörelseförmågan (Sims-Gould et al., 2017). Däremot 

kunde det upplevas hämmande att behöva anpassa sig till den nedsatta rörligheten 

efter höftfrakturen (Gesar et al., 2017a).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De fyra indikatorerna för vetenskaplig kvalitet trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet användes för att fastställa litteraturstudiens 

vetenskapliga kvalitet och diskuteras vidare under avsnittet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Personliga erfarenheter ska enligt Forsberg och Wengström (2015) redovisas 

då förförståelsen kan påverka analys av data, och återfanns från verksamhetsförlagd 

utbildning på ortopedavdelning samt arbete som undersköterska på samma avdelning, 

vilket diskuterades under processens gång för att minska påverkan på resultatet. 

Genom en beskrivning av förförståelsen stärktes pålitligheten av litteraturstudien 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom grupphandledning vid tre tillfällen med 

studiekamrater och handledare har objektiva läsare kritiskt granskat materialet och 

diskuterat innehållet vilket kan ha ökat trovärdigheten och pålitligheten (Henricson, 

2017). Handledare har även fått ta del av materialet under processens gång som vidare 

diskuterats under individuell handledning, vilket ökade trovärdigheten (Henricson, 

2017).  

 

Designen av litteraturstudien med inspiration från analysmetoden av Friberg (2017a) 

ansågs relevant mot syftet och sågs som en styrka när innebörden av analysen var att 

identifiera en ny helhet utifrån de framsökta artiklarna. Bearbetningen av 

resultatartiklarna ansågs vara väl utförd där ett neutralt förhållningssätt eftersträvades 

under hela analysprocessen vilket stärkte bekräftelsebarheten (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Trovärdigheten hade dock stärkts om arbetet med att läsa titlar och 

abstrakt skett gemensamt istället för individuellt.  

 

Det var betydande enligt Mårtensson och Fridlund (2017) att det gjordes både en 

inledande sökning och en egentlig sökning. Den inledande informations- och 

litteratursökningen genomfördes i metasöktjänsten OneSearch, där trovärdigheten 

stärktes då ämnet undersöktes innan den egentliga litteratursökningen (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Rådgivning kring databassökning erhölls från bibliotekarie E. Frigell 
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(personlig kommunikation, 1 mars 2019) vilket ansågs vara en styrka vad gällde att 

åstadkomma en bra databassökning (Forsberg & Wengström, 2015). Databaserna 

Cinahl, PubMed och Academic Search Elite användes till den egentliga 

litteratursökningen, där Cinahl inriktar sig på omvårdnadsforskning och PubMed 

innehåller både forskning inom omvårdnad och medicin. Genom användningen av 

mer än en databas vid sökningar stärktes trovärdigheten (Henricson, 2017). En 

svaghet i litteraturstudien kan däremot ha varit att ej samtliga söksträngar har 

genomförts i Academic Search Elite. Sökorden och söksträngarna ansågs relevanta 

mot studiens syfte, men kunde däremot också utesluta väsentliga artiklar som ej 

innehåller sökorden i rubrik eller abstrakt. I de inledande sökningarna med bredare 

söksträngar kunde däremot inte andra artiklar återfinnas som inte finns i resultatet. 

Enligt Henricson (2017) styrks sensitiviteten och överförbarheten i litteraturstudien då 

flertalet dubbletter av vetenskapliga artiklar återfanns i de olika 

sökordskombinationerna.  

 

För att få en förståelse kring vilken population studien avser är det lämpligt att 

redogöra för vilka inklusion- och exkusionskriterier som använts (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Ett av inklusionskriterierna var att reslutatartiklarna skulle avse den 

äldre patienten, vilket valdes att inte vidare definieras då det inte finns fastslaget en 

definitiv ålder för när en människa räknas som äldre. Sökningar genomfördes med 

begränsningarna att artiklarna skulle handla om patienter över 65 år, men även utan 

den begränsningen för att inte exkludera relevanta träffar med deltagare under den 

åldern. Den yngsta deltagaren i resultatartiklarna var 61 år.  

 

Forsberg och Wengström (2015) skriver att kvalitativ data kan användas när syftet var 

att förstå människans upplevelse och erfarenheter av ett fenomen, vilket innebar att 

kvantitativ data valdes att exkluderas i litteraturstudien. Att endast inkludera 

kvalitativa artiklar motiverades även i enlighet med Mårtensson och Fridlunds (2017) 

beskrivning av att kvalitativa artiklar var lämpliga att använda sig av när syftet var att 

beskriva någons upplevelse. Däremot kunde trovärdigheten av resultatet kunnat 

stärkas om kvantitativ data även använts, då det hade kompletterat den kvalitativa 

datan och tolkningen av den (Borglin, 2017).  

 

Resultatartiklarna skulle uppnå minst grad II efter kvalitetsgranskning (Carlsson & 

Eimans, 2003) vilket stärkte litteraturstudiens trovärdighet i enlighet med Henricsons 

(2017) beskrivning. Efter kvalitetsgranskning erhölls åtta artiklar Grad I och två 

stycken Grad II. Däremot gjordes en egen tolkning vid kvalitetsgranskning vilket 

kunde resultera i en variation i bedömningen av kvaliteten i de vetenskapliga 

artiklarna. Trovärdigheten hade dock stärkts ytterligare om kvalitetsgranskningen av 

artiklarna hade skett tillsammans. Trovärdigheten stärktes däremot då alla 

resultatartiklar var godkända inom en etisk kommitté (Henricson, 2017). Av de tio 

resultatartiklarna var samtliga peer-reviewed och bedömda som vetenskapliga, vilket 

stärkte trovärdigheten (Henricson, 2017). 
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Samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska vilket kunde medföra att innehållet 

tolkats felaktigt i artiklarna. För att minska risken för feltolkning översattes ord och 

stycken som inte förstods till svenska och jämfördes mot hela meningen på engelska. 

Resultatartiklarna genomfördes i Australien (1), Danmark (1), Kanada (2), 

Nederländerna (1), Norge (1), Skottland (1), Storbritannien (1) samt Sverige (2). Det 

uppkom inga skillnader i patienters upplevelse efter höftfraktur som tolkades bero på 

den geografiska spridningen av de vetenskapliga artiklarna. Överförbarheten till 

svensk sjukvård ansågs möjlig då de kulturella skillnaderna mellan länderna i 

resultatartiklarna var få med liknande sjukvårdssystem som Sverige (Henricson, 

2017). Dock kunde det innebära en svaghet i överförbarhet till andra kontexter än 

västerländsk sjukvård samt att infallsvinkel från större del av världen förbisågs. 

Majoriteten av artiklarnas deltagare var kvinnor vilket överensstämde med 

prevalensen i Sverige och övriga världen för att drabbas av en höftfraktur. De 

insamlade resultatartiklarna sträckte sig från två veckor till ett år efter hemgång, vilket 

har förhållits till i arbetet med resultatet gällande att beskriva när det gällde precis 

efter hemgång, eller på korttidsboende. Vidare har tidsperioden efteråt inte kunnat 

urskiljas som en tydlig skillnad gällande upplevelsen av aktivitet.  

 

 

Resultatdiskussion  

Förmågan till att utföra aktiviteter begränsades på grund av den nedsatta 

rörelseförmågan efter höftfraktur (Gesar et al., 2017a; Langford et al., 2018; Taylor et 

al., 2010; Zidén et al., 2010), vilket överensstämmer med Segev-Jacubovski et al. 

(2019) som beskrev att sänkt fysisk förmåga efter höftfrakturen kunde innebära att 

delaktigheten i aktiviteter reducerades. I Sverige framställer dock Socialstyrelsen 

(2003) att målet efter en höftfraktur är att den fysiska nivån bör överensstämma med 

tidigare förmåga, där en tolkning är genom att öka fokus kring tidig mobilisering och 

fysisk träning kan det möjligtvis minska begränsningarna i utförandet av aktiviteter. 

 

Ett flertal äldre upplevde en ökad fallrädsla efter höftfrakturen (Gesar et al., 2017a; 

Griffiths et al., 2014; Langford et al., 2018; McMillan et al., 2013; Pol et al., 2019; 

Rasmussen et al., 2019; Taylor et al., 2010; Zidén et al., 2010), vilket också hämmade 

dem från att ha ett aktivt liv (Griffiths et al. 2014; McMillan et al. 2013; Pol et al. 

2019; Taylor et al., 2010). Resultatet i litteraturstudien tycks överensstämma med 

tidigare forskning av Jellesmark, Egerod, Forsyth Herling och Beyer (2012) där 

dagliga aktiviteter och promenader utomhus efter höftfraktur undveks och 

associerades i hög grad med fallrädsla. När tidig mobilisering tillämpades kunde 

däremot fallrädslan minska (Kronborg et al., 2016). Omvårdnadsåtgärder som att 

uppmuntra patienten att sitta på sängkanten, självständigt försöka mobilisera sig och 

främja användandet av gånghjälpmedel kan minska fallrädslan (Bulechek, Butcher, 

Dochterman, & Wagners., 2013). Det beskrevs dock både positiva och negativa 

uppfattningar kring handhavandet av gånghjälpmedel i litteraturstudiens resultat, 

vilket betyder att det inte går att generalisera att äldre människor efter höftfraktur 
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alltid accepterar användandet av gånghjälpmedel. Det kanske finns en möjlighet att 

försöka framhäva en positiv syn och en bättre uppfattning om gånghjälpmedlens 

betydelse om sjuksköterskan ser varje patient som en individ med egna åsikter och 

behov.  

 

Det faktum att de äldre upplevde att smärta reducerade förmågan att utföra aktivitet 

(Sims-Gould et al., 2018; Taylor et al., 2010; Zidén et al., 2010) stärks även av annan 

forskning som visar att smärta kan uppfattas som värre vid mobilisering (Hall-Lord et 

al., 2004). Kvarvarande smärta efter hemgång har påvisats i tidigare forskning 

(Gjertsen et al. 2016) och just smärtan vid mobilisering upplevdes som en 

begränsning i litteraturstudien. I detta sammanhang är det av vikt för sjuksköterskan 

att kunna främja hälsa och lindra lidande för patienter (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017b) med fokus på ett preventivt arbete redan under sjukhusvistelsen, som att 

optimera patientens smärtlindring postoperativt, vilket kan förbättra den fysiska 

funktionen (Menzies, Mendelson, Kates, & Friedman, 2015). Sjuksköterskan ska även 

tillsammans med samhället ansvara för att främja åtgärder som kan leda till fördel för 

allmänheten och sårbara gruppers behov och hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017a). En tolkning är därför att sjuksköterskan bör ta upp smärta och smärthantering, 

både icke farmakologisk och farmakologisk, med patienten för att optimera 

omvårdnaden.  

 

Från vårdpersonal upplevde de äldre bristande information om den kommande 

återhämtningen, vilket hade betydelse för hur väl de kunde hantera sina förväntningar 

(Bruun-Olsen et al., 2018; McMillan et al., 2013; Sims-Gould et al., 2017). En möjlig 

anledning förklarades av Jensen et al. (2017) att patienter efter operation kunde ha 

svårigheter att kunna ta till sig och behålla all information som givits från 

vårdpersonal, men även att det kunde bero på vårdpersonalens bristande kunskaper 

om vilka rekommendationer av aktiviteter som skulle ges (Clark et al., 2017). 

Tidigare forskning har beskrivit att de patienter som hade fått individuell och skriftlig 

information om den kommande tiden, hade bättre förutsättningar att klara sig hemma 

(Segevall, Björkman, Randström, & Söderberg, 2018). Detta framhävs även i 

Dorothea Orems teori där sjuksköterskan har ett ansvar för att patienter är införstådda 

i sin återhämtning (Kirkevold, 2000). Det finns en möjlighet att patienternas förväntan 

blir mer realistiska om informationen som givits instämmer med hur de fysiska 

funktionerna kan te sig efter en längre tidsperiod. Sjuksköterskan kan därför ge 

skriftlig information om eventuella fysiska funktionsnedsättningar, komplikationer 

och vikten av träning samt även hänvisa till vilka de kan kontakta vid eventuella 

frågor och funderingar.  

 

Då de äldre var vana vid vårdpersonalens stöd och närvaro under vistelsen inom 

slutenvård kunde de bli överraskade över att klara sig själva efter utskrivning 

(Langford et al., 2018; McMillan et al., 2013). Den nedsatta självständigheten kunde 

därför leda till nedstämdhet (Griffiths et al., 2014; Langford et al., 2018; Pol et al., 

2019; Zidén et al., 2010). Det konstateras även i tidigare forskning att när 
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vårdpersonal gav stöd som inte alltid efterfrågades kunde det leda till att de äldre 

upplevde minskad självständighet, vilket motsatte sig de äldres önskan om en 

oberoende vardag (Gesar et al., 2017b). Det framhävs också av Ottenvall Hammar et 

al. (2014) som beskriver att möjligheterna för patienten att själv bestämma över sin 

vård kunde äventyras när vårdpersonal erbjöd hjälp då den styrande rollen kunde 

fråntas av patienten. Samspelet i vårdsituationer kan anknytas till Dorothea Orems 

teori där omvårdnadssystemet är en mänsklig handling med fokus kring gemensamma 

handlingar mellan patient och sjuksköterska, då en nedsatt förmåga att utföra 

egenvård kan leda till ett minskat välmående (Alligood, 2018). För ett fungerande 

samspel i omvårdnadssituationer bör sjuksköterskan fokusera på att tillämpa 

personcentrerad vård och utforma omvårdnaden och stödet utefter varje patients 

individuella behov och resurser för att inte ta ifrån autonomi utan istället främja 

självständigheten.  

 

Det framkom att de äldre upplevde att träningen i de dagliga aktiviteterna under tiden 

på korttidsboende var bristande (Bruun-Olsen et al., 2018). Det bekräftades även i 

tidigare forskning att otillräcklig träning kunde bero på bristande information och 

riktlinjer från sjukhuset till boendepersonal över hur de skulle hantera patienters 

mobilisering efter en höftfraktur (Killington, Walker & Crotty, 2016). Dorothea Orem 

beskriver att för patienten med nedsatt rörelseförmåga behövs ett omvårdnadssystem 

som fokuserar på både stöd och vägledning (Kirkevold, 2000). Kostnaden för 

samhället kan minska vid sjuksköterskans identifiering av nödvändiga resurser för 

patienten men även genom att samordna vårdgivare som kan vara aktuella för 

individen (Bulechek et al., 2013). Det har framkommit i tidigare forskning att de 

patienter som hade vårdats av en geriatrisk vårdgrupp under sjukhusvistelsen hade 

både bättre förmåga att utföra dagliga aktiviteter samt en bättre rörlighet efter fyra 

månader. Tiden på sjukhusvistelsen efter höftfraktur hade dock varit betydligt längre, 

men det hade även resulterat i en minskat behov av korttidsboende (Prestmo et al., 

2015). Det behövs möjligtvis mer utbildning till vårdpersonal på korttidsboende om 

vikten av mobilisering och fysisk träning för de äldre då återhämtningen inte är 

avslutad under sjukhusvistelsen.  

 

Det visades att ett flertal äldre använde sig av olika strategier för att kunna utföra 

aktiviteter efter en höftfraktur trots begränsningar (Gesar et al., 2017a; Griffiths et al., 

2018; Langford et al., 2018; McMillan et al., 2013; Pol et al., 2019; Rasmussen et al., 

2018). Det beskrevs i litteraturstudiens resultat att några äldre var mer benägna att 

anpassa nivån på aktiviteterna (Sims-Gould et al., 2017), vilket stärks av tidigare 

forskning som beskriver att de äldre använde sig av olika strategier, som att de sänkte 

tempot och använde sig av gånghjälpmedel för att återfå självständighet (Healee, 

McCallin & Jones, 2017). Det framhävs även i Dorothea Orems teori där fokus vid 

nedsatt rörelseförmåga i ett omvårdnadssystem handlar främst om vägledning från 

sjuksköterskans sida, där olika metoder används beroende på individens 

begränsningar, som undervisning samt fysiskt- och psykologiskt stöd. Dorothea Orem 

belyser även att med en äldre befolkning med fler funktionsnedsatta kommer även allt 
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fler behöva stöd (Alligood, 2018). Höftfrakturer är kostsamt för det svenska 

samhället, med efterföljande kostnader på ungefär 70 000 kronor per patient 

(Socialstyrelsen, 2012). Genom att öka patientens möjlighet till att anpassa sig till 

aktiviteter relaterat till den nya livssituationen antas kostnader för samhället kunna 

minska med mindre behov av hjälp från insatser, men även ge ökat välmående till den 

enskilda. Vidare bör kanske strategier som de äldre använde sig av tas tillvara på för 

att underlätta i utförandet av aktiviteter efter höftfraktur.  

 

 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat synliggör äldre människors upplevelse av aktivitet upp till 

ett år efter hemgång i samband höftfraktur, vilket ger en indikation att återhämtningen 

är en lång process. Resultatet visar på att majoriteten av patientgruppen upplevde 

begränsningar i utförandet av daglig- och fysiskt aktivitet som fallrädsla och nedsatt 

rörelseförmåga, vilket minskade självständigheten och ledde till nedstämdhet och 

mindre utomhusvistelse. De upplevda begränsningarna resulterade ofta i frustration 

kring de nya svårigheterna i vardagen. För att klara aktiviteter självständigt trots 

begränsade förmågor och fallrädsla upplevdes ett behov av anpassning. Det framkom 

att de äldre ansåg att information om tiden efter höftfrakturen var bristande.  

 

Genom att beskriva patientens upplevelse av daglig- och fysisk aktivitet vid 

höftfraktur efter hemgång uppkommer en bild över en stundtals svår tillvaro, vilket 

kunskapen från litteraturstudien kan användas till att ge sjuksköterskan möjlighet att 

reflektera över omvårdnaden för att förbättra hälsa och återhämtning hos patienten. 

Kunskaperna kring de äldres psykiska mående och fysiska funktion efter höftfraktur 

ger sjuksköterskan möjlighet att arbeta utifrån en personcentrerad vård med fokus 

kring tidig mobilisering efter operation, fallprevention, smärthantering och fysisk 

träning vilket kanske kan resultera i färre upplevda begränsningar hos patienten. Det 

behövs möjligtvis mer utbildning hos både vårdpersonal och äldre kring olika 

strategier som kan tillämpas vid nedsatt rörelseförmåga efter höftfraktur för att 

möjliggöra en ökad självständighet med minskat behov av hjälp från instanser i 

samhället.  

 

Med tanke på svårigheterna efter utskrivnig bör utbildning ges till vårdpersonal på 

korttidsboende, äldreboende och hemtjänst om mobilisering och fysisk träning för de 

äldre då återhämtningen inte är avslutad under sjukhusvistelsen. Det bör även 

fokuseras mer på utbildning av fallprevention för äldre men även för sjuksköterskan 

under sin grundutbildning samt kontinuerligt hålla sig uppdaterad om aktuella 

preventioner. Det är även av vikt, utifrån litteraturstudiens resultat, att ge både 

muntlig och skriftlig information till patienten om återhämtningen och hur framtiden 

eventuellt kommer se ut för att minska uppkomsten av frustration. Litteraturstudiens 

resultat tyder på att mer forskning behövs gällande sjuksköterskan personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder och vad som kan göras för att patienterna kan bli mer 
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välinformerade, med mindre upplevda begränsningar och ökad delaktighet i 

aktiviteter efter en höftfraktur.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed Academic Search Elite 

Höftfraktur ”Hip Fracture*” [fritext] ”Hip Fracture*” [fritext] ”Hip Fracture*” [fritext] 

Perspektiv Perspective [fritext] Perspective [fritext] Perspective [fritext] 

Upplevelse Experience [fritext] Experience [fritext] Experience [fritext] 

Uppfattning Perception [fritext] Perception [fritext] Perception [fritext] 

Attityd Attitude [fritext] Attitude [fritext] Attitude [fritext] 

Fysisk Physical [fritext] Physical [fritext] Physical [fritext] 

Aktivitet Activit* [fritext] Activit* [fritext] Activit* [fritext] 

Fysisk aktivitet ”physical activity” [fritext] ”physical activity” [fritext] ”Physical activity” [fritext] 

Daglig aktivitet 
”Activities of daily living” 

[fritext] 

”Activities of daily living” 

[fritext] 

”Activities of daily living” 

[fritext] 

Kvalitativ Qualitative [fritext] Qualitative [fritext]  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

*Under resultatartiklar visar siffran i parentes antal dubbletter av resultatartiklar som erhölls från tidigare sökningar 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskad

e artiklar 

Resultat 

artiklar 

(Dubbletter) 

2019-03-13 Cinahl 

"hip fracture*" AND (perception 

OR perspective OR experience OR 

attitude) AND (physical OR 

activit* OR "physical activity" OR 

"activities of daily living") 

 

Limits: 2009-2019, aged: 65+ 

years 48 48 11 6 

2019-03-13 PubMed 

"hip fracture*" AND (perception 

OR perspective OR experience OR 

attitude) AND (physical OR 

activit* OR "physical activity" OR 

"activities of daily living") 

 

Limits: 10 years, Age 65+ 104 104 8 3(3) 

2019-03-14 

Academic 

Search Elite 

"hip fracture*" AND (perception 

OR perspective OR experience OR 

attitude) AND (physical OR 

activit* OR "physical activity" OR 

"activities of daily living")  

 

Limits: 2009-2019 

peer -reviewed  82 82 0 0(5) 

2019-03-18 PubMed 

"Hip Fracture*" AND 

(perspective OR perception OR 

attitude OR experience) AND 

qualitative  

 

Limts: 10 years 68 68 3 1(7) 

2019-03-18 Cinahl 

"Hip Fracture*" AND 

(perspective OR perception OR 

attitude OR experience) AND 

qualitative  

 

Limts: 2009-2019 53 53 0 0(4) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bruun-Olsen, V., Bergland, A., & Heiberg, K. E. (2018). “I struggle to count my blessings”: 

recovery after hip fracture from the patients’ perspective. BMC Geriatrics, 18(18). doi: 

10.1186/s12877-018-0716-4 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur den äldre människan upplevt återhämtningen efter en 

höftfraktur tre till fyra månader efter skadan. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval Urvalet bestod av åtta patienter i åldrarna 69 till 91 år som genomgått operation på samma sjukhus 

nära Oslo. Samtliga deltagare skulle vara kompetenta att förstå given information, tala norska och 

kunna gå mer än tio meter med eller utan hjälpmedel. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes av två av författarna i deltagarnas hem. De turades om att utföra 

intervjuerna och gav varandra feedback efteråt. Semistrukturerade- och öppna frågor ställdes och 

spelades in under 40 till 60 minuter. Efter intervjuerna var avklarade transkriberades allt material. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes genom att systematiskt gå igenom texten, samt enligt fenomenologisk 

metod. Samma författare som utförde datainsamlingen gjorde dataanalysen. Analysen utfördes i 

fyra steg. Först gjorde sig författarna väl bekanta med texten, innan kvalitativa meningar relevanta 

för syftet extraherades och kodades. Meningarna som extraherades ställdes mot varandra för att se 

likheter och skillnader. I steg tre delades de kodade grupperna upp i subteman och slutligen i steg 

fyra slogs grupper samman i tre övergripande teman med flera subteman. Analysen utfördes till 

mättnad uppnåddes och inga nya kategorier kunde utvecklas från materialet. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Slutsatsen i studien var att deltagarna trodde att återhämtningen skulle gå snabbare, och att de 

skulle kunna gå utan kryckor tidigare. En vanlig känsla var upplevd frustration över att funktionen 

inte återgått och att det hade varit lättare om de visste att det kunde ta tid. De som kom till 

korttidsboende innan hemgång uttryckte att de hade förväntat sig att vara aktiva där, men fick inte 

den stöttning och träning som de önskade. Några av deltagarna fick själv sätta sina egna mål för 

sin återhämtning då stöd saknades, och försökte träna själv för att återfå fysisk funktion. En 

deltagare uttryckte att det som hade hjälpt att återfå funktion var att promenera med gåbordet. 

Brist på aktivitet på korttidsboendet upplevdes som ett av de största hindrena. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 89,6 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 2 

 

 

Referens Gesar, B., Baath, C., Hedin, H., & Hommel, A. (2017). Hip fracture; an interruption that has 

consequences four months later. A qualitative study. International Journal of Orthopaedic and 

Trauma Nuring, 26, 43-48. doi:10.1016/j.ijotn.2017.04.002 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att visa på hur tidigare friska personer vid 65 års ålder och uppåt beskrev hur de 

anpassat sig till det dagliga livet fyra månader efter en höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv innehållsanalys 

Urval Urvalet bestod av 25 deltagare från tre svenska sjukhus. Kravet var svensktalande deltagare från 

65 år opererade för höftfraktur. Deltagarna skulle innan frakturen varit friska och självständiga. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde i intervjuform som första författaren höll i, fyra månader efter att 

höftfrakturen ådragits. En semistrukturerad intervjuguide användes och deltagarna kontaktades 

inledningsvis via telefon. Intervjuerna var i dialogform, med uppföljningsfrågor för att få mer 

detaljerade svar. Intervjuerna varade mellan 38 till 63 minuter, spelades in samt antecknades under 

samtalet för att få mer förståelse över innehållet. 

Dataanalys Då ingen existerande teori var uppenbar, analyserades data med konventionell, induktiv 

innehållsanalys. Forskarna grupperade och organiserade data i kategorier 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Deltagarna beskrev höftfrakturen som ett avbrott som påverkade det dagliga livet. Fyra månader 

efter frakturen upplevde de fysiska hinder som minskad mobilitet, balansproblem och minskad 

benstyrka. De dagliga aktiviteterna gick långsammare än tidigare då de fysiska förmågorna 

minskat, och tveksamhet fanns kring att ta initiativ till fysisk aktivitet. Livet efter höftfrakturen var 

mindre aktiv jämfört med tidigare, med mindre spontana aktiviteter i utbyte mot mer 

inomhusaktiviteter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 87,5%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlssons och Eimans 

bedömningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Griffiths, F., Mason, V., Boardman, F., Dennick, K., Haywood, K., Achten, J., … Costa, M. (2014). 

Evaluating recovery following hip fracture: a qualitative interview study of what is important to 

patients. BMJ Open, 4. doi:10.1136/bmjopen-2014- 005406 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vad patienter ansåg viktigt när de ser på sin återhämtning 

efter höftfraktur, och vidare hur de insikterna kan användas generellt för framtida utveckling. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval I studien deltog 31 personer, varav 19 av dem var patienter och 12 av dem kognitivt försämrade. 

Medelåldern på deltagarna var 81,5 år. Resterande deltagare var vårdgivare och vårdare. 

Datainsamling Datainsamling genomfördes i deltagarnas egna hem, vårdhem eller på sjukhus fyra veckor efter 

höftfraktur och vid fyra månader efter av en utbildad intervjuare. Om möjligheten fanns 

intervjuades alla deltagare själva, förutom när en kognitiv försämring fanns hos en deltagare och 

personen behövde stöd av vårdgivaren. Intervjuerna spelades in vid alla samtal utom ett då miljön 

var för bullrig. Vid alla samtal gjordes fältnoteringar som stöd. Frågorna under intervjuerna var 

semistrukturerade. Alla inspelningar och anteckningar transkriberades och anonymiserades. 

Dataanalys Analysen startade med att läsa allt transkriberat material för att identifiera vad som var viktigt för 

varje deltagare vid återhämtningen. Hänsyn togs till varje enskild intervju gällande tidpunkt, 

fältnoteringar och om uppgifterna var från patient eller vårdare. Ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt användes för analys av materialet, samt två analysmetoder till för att svara på 

forskningsfrågorna. För den första forskningsfrågan användes tematisk analys. Allt material 

tittades igenom för att se vad deltagarna nämnde som viktigt under återhämtningen, vilket 

diskuterades vid gruppanalysmöten och kodades i NVivo. Koderna granskades under 

gruppanalysmöten och kombinerades med teman. Till den andra forskningsfrågan användes cross 

–case analys. Varje deltagare sågs då som ett enskilt fall i sitt enskilda sammanhang. Materialet 

granskades och från det utvecklades en utkastsmall. I mallen sammanfattades uppgifter om 

deltagarna vilka jämfördes mot insamlad data. Slutligen jämfördes alla sammanfattningar för att 

kvalitativt förstå skillnader i deltagarnas upplevelser. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Deltagare upplevde att det inte gick att skynda på som vanligt, och trodde att det skulle ta tid 

innan det gick att gå som vanligt. Det framkom en frustration i begränsningen av de dagliga 

aktiviteterna efter höftfrakturen, som att inte kunna gå ut och arbeta i trädgården. Vissa dagliga 

aktiviteter upplevdes svåra på grund av begränsningar i höftleden, som att ta på sig sockor, skor 

och utföra fotvård. Några kunde utföra vissa aktiviteter genom att anpassa sättet de utförde dem 

på, som att sitta i rullstol under handling istället för att gå. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 77 %, grad II av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Langford, D., Edwards, N., Gray, S. M., Fleig, L., & Ashe, M. C. (2018). “Life Goes On.” 

Everyday Tasks, Coping Self-Efficacy, and Independence: Exploring Older Adults’ Recovery 

From Hip Fracture. Qualitative Health Research, 28(8), 1255–1266. 

doi:10.1177/1049732318755675 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Studiens första syfte var att fastställa och prioritera delar som en sjukhusbaserad utbildning för 

äldre vuxna med höftfraktur, samt rehabiliteringsteam, bör innehålla inför utskrivning. Det andra 

syftet med studien var att undersöka och beskriva möjligheter och utmaningar som äldre vuxna 

med höftfraktur kan möta under de första fyra månaderna efter utskrivning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Designen av datainsamling och analys genomfördes med en ”Interpretive Description” samt en 

”pragmatisk paradigm”. 

Urval Urvalet bestod av 23 äldre vuxna som ådragit sig en höftfraktur efter fall. 

Datainsamling De 23 deltagarna ringdes upp fyra månader efter höftfrakturen och mottog semistrukturerade frågor 

om självständighet och syn på återhämtning.  
En intervjuare tränad i kvalitativ intervjuteknik med  kunskap om  
återhämtningsprocessen efter höftfraktur genomförde datainsamlingen 

Dataanalys Telefonintervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant med NVivo 11 för att underlätta 

kommande dataanalys. Inledningsvis gick alla tre författarna enskilt igenom data, varpå två av dem 

därefter diskuterade möjliga teman. Att arbeta efter en ”Interpretive Description” menas med att 

forskarna bör förblir skeptiska gällande inledande tankar. En författare kodade därför  initialt själv 

för att inte övertolka eller missförstå teman, innan den slutgiltiga, kritiska tolkningen genomfördes. 

Vid motsägelser återvände författarna till den insamlade datan för diskussion.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Oförmågan att genomföra dagliga aktiviteter upplevde de äldre orsaka frustration och besvikelse, 

och beskrevs som ett oväntat avbrott i livet. I intervjuerna ansåg några av deltagarna att det var 

hämmande att inte ens kunna göra lite trädgårdsarbete, eller ta sig runt på bara en fot och lyckas 

laga mat. Det kunde upplevas nedslående att fortfarande erfara smärta och vara beroende av hjälp 

kring de dagliga aktiviteterna. När vissa uttryckte besvikelse över att behöva använda 

gånghjälpmedel såg andra det positivt att ha gått från rollator till käpp. Vare sig det gällde rörelse i 

det dagliga livet eller rehabiliteringsträning såg de flesta fysisk aktivitet som något positivt och 

viktigt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 87,5 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens McMillan, L., Booth, J., Currie, K., & Howe, T. (2013). ”Balancing risk” after fall-induced hip 

fracture: the older person’s need for information. International Journal of Older People Nursing, 

9(4), 249-257. doi:10.1111/opn.12028 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka oroligheter efter utskrivning hos den äldre patienten som ådragit 

sig en fallrelaterad höftfaktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 
Grounded theory 

Urval Genom identifiering av potentiella deltagare i kliniker inkluderades 13 stycken att medverka i 

studien. Kraven var att höftfrakturen skulle ha skett de senaste 3 månaderna. 

Datainsamling Inspelade semistrukturerade intervjuer skedde i deltagarnas egna hem. Deltagarna intervjuades en 

gång och varade mellan 34-70 minuter. 

Dataanalys Varje intervju analyserades tills kärnkategorier kunde uppnås. Vid nästa steg utfördes koder som 

relaterades till kärnkategorierna. Den första författaren analyserade data med rådfrågning hos 

medförfattarna för att säkerställa trovärdigheten.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats När deltagarna blev utskrivna från sjukhuset och kommit tillbaka till sina hemmiljöer blev de 

medvetna om de potentiella fallrisker som fanns. De var vana att ha sjukvårdspersonal nära till 

hands och upplevde därför en otrygghet väl hemma. Deltagarna försökte återuppbygga sin 

rörlighet samtidigt som de var osäkra kring balansen och sårbarheten i höften. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 87,6 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. 

(2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Pol, M., Peek, S., van Nes, F., van Hartingsveldt, M., Buurman, B., & Kröse, B. (2019). Everyday 

life after a hip fracture: what community-living older adults perceive as most beneficial for their 

recovery. Age and Ageing. Doi:10.1093/ageing/afz012 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att få en inblick över vad äldre vuxna upplever som hälsofrämjande i 

återhämtingen efter en höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Grounded theory 

Urval Studien var en del utav en pågående större RCT studie. Forskarna valde ut 19 deltagare för att få 

en bred variation av erfarenheter. 

Datainsamling Intervjuerna var semistrukturerade och inspelade. De ägde rum i deltagarnas egna hem och varade 

i ungefär 60 minuter. 

Dataanalys Varje intervju registrerades och transkriberades. Öppen kodningsteknik med två faser användes. I 

den initiala kodningsfasen jämfördes data från intervjuerna och i den andra fasen skapades 

kategorier utifrån relevanta kärnkategorier. 

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Deltagarna kände en fysisk begränsning efter höftfrakturen vilket resulterade i minskad 

rörlighetsförmåga och ett större behov av hjälp från andra. De upplevde även trötthet med mindre 

energi vilket också begränsade deras förmåga till aktivitet. Gånghjälpmedel behövdes för en 

säkrare gångförmåga men många av deltagarna upplevde användningen av hjälpmedlet något som 

representerade åldrandet och som även hindrade dem att utföra dagliga aktiviteter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 79 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Rasmussen, B., Nielsen, C. V., & Uhrenfeldt, L. (2018). Being active after hip fracture; older 

people’s lived experiences of facilitators and barriers. International journal of Qualitative Studies 

in Health and Well-Being, 13(1). doi:10.1080/17482631.2018.1554024 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utforska äldre människors strategier och hinder kring att vara aktiv under de 

sex första månaderna efter höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk-hermeneutisk 

Urval 13 deltagare medverkade i studien. Inklusionskriterierna var ålder över 65, tidigare fysiska 

begränsningar, ej bo på äldreboende samt vara dansktalande. 

Datainsamling Två intervjutillfällen ägde rum 2 veckor samt 6 månader efter varje deltagares höftfraktur i deras 

egna hem eller på rehabiliteringscenter. Semistrukturerade intervjuer användes med obegränsad 

svarstid som spelades in. 

Dataanalys Den insamlade datan från intervjuerna analyserades och organiserades gemensamt för att skapa 

fem strukturerade steg. Forskarna använde nyckelord istället för kodning för att skapa kategorier 

och subkategorier med citat från deltagarna. 

Bortfall Två deltagare fullföljde inte båda intervjutillfällena på grund av dödsfall och instabil hälsa. 

Slutsats Deltagarna hade svårigheter att ha kvar sina tidigare aktivitetsnivåer på grund av osäkerhet och 

rädsla att falla. De begränsade fysiska förmågorna, läkemedelsbiverkningar och smärta fråntog 

den positiva känslan av att vara aktiv.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 87,5%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Sims-Gould, J., Stott-Eveneshen, S., Fleig, L., McAllister, M., & Ashe, M. C. (2017). Patient 

Perspectives on Engagement in Recovery after Hip Fracture: A Qualitative Study. Journal of 

aging research, 2017. doi:10.1155/2017/2171865 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att förstå patienters engagemang i återhämtningen efter en fallrelaterad höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Deduktiv ansats med strukturell kodning för ett brett ramverk 

Urval Personer, bosatta i Metro Vancouver, som var 65 år och äldre som hade genomgått en höftfraktur 

12 månader innan studien började blev tillfrågade. 

Datainsamling Tre utbildade personer intervjuade de 50 deltagarna över telefon i cirka 20 minuter vid 6 och 12 

månader efter studiens start. Svaren de fick transkriberades. 

Dataanalys Alla svaren blev avidentifierade och importerade till dataanalysprogrammet NVivo 10. Ett 

deduktivt tillvägagångssätt användes i början för att skapa strukturkodning baserat på varje 

intervjufråga. Ett induktivt tillvägagångssätt användes efteråt för att få en beskrivande kodning. 

Bortfall 5 deltagare valde att inte medverka i båda intervjutillfällerna. 

Slutsats Tre teman uppkom i resultatet av studien för att beskriva återhämtningen hos patienterna. Första 

temat var att hantera förväntningarna, andra temat att engagera sig i fysisk aktivitet och tredje 

temat beskrev att det fanns ett liv efter frakturen. Studien visade att många av deltagarna inte fick 

tillräckligt med information angående deras återhämtning vilket resulterade i orealistiska 

förväntningar samt att aktiviteter behövde anpassas för att kunna utföras. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 83,3%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Taylor, N. F., Barelli, C., Harding, K. E. (2019). Community ambulation before and after hip 

fracture: a qualitative analysis. Disability and Rehabilitation, 32(15), 1281-1290. doi: 

10.3109/09638280903483869 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att utforska upplevda rörlighetsnivåer i hemmet och samhället hos personer i 

rehabilitering före och efter höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Inledningsvis en kvalitativ design, och avslutningsvis ett fenomenologiskt ramverk med grounded 

theory 

Urval Urvalet avsåg äldre vuxna som erhållit rehabilitering efter en höftfraktur. Deltagarna skulle vara 

patienter i sluten- eller primärvård som levt självständigt i samhället före frakturen. En 

inklusionskriterie för patienter i primärvård var även ett Mini-mental test (MMSE) med poäng 

högre än 24. Alla deltagare skulle behärska Engelska. 

Datainsamling Insamling av material skedde genom djupa semistrukturerade intervjuer under 20-40 minuter där 

deltagarna själva valde plats. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Datainsamlingen 

genomfördes av en forskningsassistent som även var utbildad fysioterapeut, med erfarenhet av 

patientgruppen. Intervjuerna med personer inskrivna i slutenvård skedde i genomsnitt 3,9 veckor 

efter fraktur, respektive 12, 2 veckor efter för de i primärvård. 

Dataanalys Analysen startade med att alla deltagare fick en kopia av de genomförda intervjuerna där de fick 

korrigera och kommentera det som skrivits. Efter att författarna erhållit ändringarna avidentifierades 

deltagarna och tilldelades pseudonymer. Inledningsvis användes en kvalitativ analys av det 

transkriberade materialet, som genomfördes i datahanteringsprogramvaran NVIVO 20 samt med 

manuella metoder. Materialet lästes av varje författare för att utforma kodning representativt för 

resultatet. Vidare utvecklades koderna till teman genom en process där koder slogs samman till 

kategorier. Den slutliga analysen skedde med ett fenomenologiskt  ramverk och grounded theory. 

Författarna försökte granska materialet med syfte att läsa det från den äldres synvinkel, och låta 

teorier härleda från den insamlade datan. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Deltagarna uppgav att de rörde sig mindre efter höftfrakturen, både hemma och i samhället. De 

beskrev att de kunde känna sig som fångar då de inte ens vågade testa att promenera utomhus. 

Många av de tidigare aktiviteter innan frakturen som golf eller handling genomfördes mer sällan då 

de var beroende av andra för stöttning. Även om deltagarna uttryckte att det var ansträngande att 

röra sig i hemmet så gjordes det ändå, däremot hade hushållssysslorna drastiskt minskat. Sysslor 

som trädgårdsarbete kunde upplevas som nervöst att utföra. Den nedsatta aktiviteten i och utanför 

hemmet beskrevs av en deltagare orsakad av rädslan för att falla, medan flera uttryckte att smärtan 

var en stor del i det. Då mobiliteten minskat kunde deltagare känna sig frustrerade över situationen.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 70,8 %, grad II av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. 

(2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Zidén, L., Hansson Scherman, M., & Wenestam, C-G. (2010). The break remains – Elderly 

people's experiences of a hip fracture 1 year after discharge. Disability and Rehabilitation, 32(2), 

103-113. doi: 10.3109/096338280903009263 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska konsekvenserna av en höftfraktur ett år senare hos äldre vuxna 

i samhället, samt deras uppfattningar om vad som kan inverka på återhämtningen efter 

utskrivning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenografisk design 

Urval Urvalet bestod av 15 deltagare i ålder 66- 93 år som rekryterades i samband med 

höftfrakturoperation. Individerna valdes med olika bakgrunder, åldrar, funktionell status och 

frakturtyper, för att nämna några. 

Datainsamling Författare ett genomförde samtliga intervjuer med semistrukturerade och öppna frågor samt 

transkriberade dem ordagrant. Alla samtal spelades in, med en medeltid på 27 min. 
Deltagarna valde själva platsen vilket i samtliga fall resulterade i hemmiljön. 

Dataanalys Analysen utfördes enligt fenomenografisk metod och inleddes med en ordagrann transkribering av 

alla intervjuerna. Inspelningen av en av intervjuerna drabbades av tekniska problem vilket gjorde 

att endast en liten del användes. Allt material lästes igenom flera gånger för att få ett övergripande 

intryck, samt finna kvalitativa citat relaterat till syftet. Citat som handlade om erfarenheter av 

frakturen och efterföljande återhämtning plockades ut från samtliga intervjuer för att få en 

representativ version för alla samtal. Därefter jämfördes de extraherade citaten för att finna likheter 

och skillnader. De liknande citaten grupperades och kärnan i grupperna beskrevs, kategoriserades 

och namngavs. Författarna uttryckte en ambition att kategorierna ej skulle överlappa varandra, med 

ett empiriskt stöd för varje enskild kategori. Dataprogrammet Open Code användes som stöd för 

sortering av det insamlade materialet. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Samtliga deltagare uttryckte att höftfrakturen negativt påverkat det dagliga livet, med en mer 

begränsad och isolerad tillvaro. Genom den fysiska nedsättningen krävdes det mer planering och 

eftertänksamhet innan deltagande i aktiviteter. En av orsakerna till nedsatt fysisk förmåga 

upplevde deltagarna var smärta. Till följd av den nedsatta mobiliteten minskade styrka och kraft, 

både fysiskt och psykiskt. Den minskade gångförmågan och känsla av trötthet i benen gjorde det 

svårt att gå längre promenader. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 89,6 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. & Eiman, M. 

(2003). 
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