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Sammanfattning 

Höftfrakturer hos äldre kommer att bli ett stort globalt hälsoproblem på grund av den 

snabbt växande åldrande befolkningen. En höftfraktur kan medföra en rad negativa 

konsekvenser i det dagliga livet, därmed är det viktigt att belysa hur de äldre upplever 

livet efter höftfrakturen. Syftet med denna studie var att belysa de äldres upplevelse 

av dagligt liv efter höftfraktur. Studien är en litteraturöversikt med induktiv ansats 

genom manifest innehållsanalys och består av tio vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: 

upplevda förändringar i dagligt liv, upplevelser av behov av rehabilitering, 

upplevelser av behov av socialt stöd. De äldre upplever förändringar i det dagliga 

livet efter höftfrakturen från ett fysiskt och psykiskt samt socialt perspektiv. De 

behöver olika former av stöd för att kunna återvända till sin fungerande vardag. 

Vidare forskning bör lägga fokus på könsspecifik kunskap om förändringar i det 

dagliga livet hos de äldre med höftfrakturer. 

 

 



 

 

Title Older people`s experience of daily life after hip fracture – A 

literature review 

Author Johanna Bengtsson och Ella Yan 

Department School of Health and Welfare 

Supervisor Jeanette Källstrand, Senior Lecturer in nursing, PhD 

Examiner Annelie Lindholm, Senior Lecturer in nursing, PhD 

Period Fall 2019 

Pages 18 

Key words Elderly, experience, daily life, hip fracture 

 

Abstract 

Hip fractures in the elderly will be a major global health problem due to the rapidly 

growing elderly population. A hip fracture can result in several negative 

consequences in daily life, thus it is important to highlight how the elderly experience 

life after the hip fracture. The aim of this study was to illuminate the elderly’s 

experience of daily life after hip fracture. The study is a literature review with 

inductive approach through manifest content analysis and consists of ten scientific 

articles with both qualitative and quantitative approaches. The result is presented in 

three main categories: experienced changes in daily life, experiences of need of 

rehabilitation, experiences of need of social support. The elderly experience changes 

in the daily life after the hip fracture from a physical and mental as well as social 

perspective. They need different forms of support to be able to return to their 

functional daily life. Further research should focus on gender-specific knowledge 

regarding changes in the daily life of the elderly with hip fractures. 
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Inledning  

Cirka 17 000 personer över 65 år drabbas av höftfrakturer årligen i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2018). Höftfrakturer hos äldre är ett växande globalt hälsoproblem 

(Fernandez, Griffin & Costa, 2015). Redan år 1990 drabbades 1, 26 miljoner 

människor av höftfrakturer världen över. Hög ålder innebär en ökad risk för 

höftfraktur (Wiklund et al., 2016), varav störst andel inträffar efter 70-årsåldern 

(Fernandez, Griffin & Costa, 2015).  

Antalet höftfrakturer beräknas fortsätta att stiga till 4,5 miljoner år 2025 på grund av 

en åldrande befolkning (Lu & Harmeeth, 2019). Det innebär att antalet höftfrakturer 

fortsätter att stiga även här (Rosengren, Björk, Cooper & Abrahamsen, 2017). 

Statistiska centralbyrån (2018) visar att antalet äldre personer ökar i samhället. I 

Sverige var andelen äldre över 65 år cirka 309 000 under 2018 och ökningen i 

åldersgruppen 80 år kan förväntas att vara 255 000 fler om tio år, vilket innebär att det 

är den snabbaste växande åldersgruppen.  

Höftfrakturer påverkar samhällsekonomin, exempelvis i form av kostnader för 

sjukvården och andra delar av samhället (Lu & Harmeeth, 2019). Kostnaden för vård 

och rehabilitering av höftfrakturer ligger på 2.3 miljarder kronor årligen i Sverige 

(Nationella Kvalitetsregister, 2019) och resulterar även i fysisk, psykisk och social 

påverkan på individnivå (Magaziner, Chiles & Orwig, 2015). De drabbade äldre 

behöver tillgång till flera olika tjänster från vårdkedjan (Lori, Marek & Scott-

Cawiezell, 2013), som till exempel specialiserad sjukvård och operationer samt 

multidisciplinär rehabilitering för att åter förbättra sina fysiska funktioner (Lin et al., 

2018).   

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att utföra sitt arbete som baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet, samtidigt som patienten har rätten till att få ett 

professionellt och gott bemötande (SFS 2010: 659). Sjuksköterskan bör därför ha 

fördjupad kunskap och förståelse för vilka konsekvenser en höftfraktur kan innebära 

för äldre personers i deras dagliga liv. Detta för att kunna optimera vårdresurser 

genom att planera, organisera samt utföra omvårdnadsarbete med ett gott bemötande 

utifrån psykiska, fysiska och sociala dimensioner (Kiljunen, Välimäki, Kankkunen & 

Partanen, 2016). Därför är det betydelsefullt att genom en litteraturöversikt 

sammanställa forskning och kunskaper om de äldres upplevelser av dagligt liv efter 

höftfraktur. 

Segevall, Söderberg och Randström (2019) beskriver att det finns omfattande 

forskning om höftfrakturer men den forskningen fokuserar främst på hur patienten 

kan återuppta fysiska funktioner, riskfaktorerna för höftfrakturer, postoperativ smärta 

och hälsorelaterad livskvalitet. Studier med kunskaper om de äldres upplevelser och 

faktorer som kan påverka deras återhämtning efter höftfrakturer är färre i dagsläget 

(Asplin, Carlsson, Olsén & Zidén, 2019; Segevall et al, 2019).  
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Bakgrund  

Höftfraktur  

Enligt Lu och Harmeeth (2019) delas höftfrakturer in i cervikala (frakturer genom 

lårbenshalsen), trokantära (frakturer strax nedanför lårbenshalsen på benutskotten och 

trokanterområdet där musklerna fäster) och subtrokantära (frakturer inom området 

fem centimeter nedanför benutskotten) ( Lu & Harmeeth, 2019). Cervikala 

höftfrakturer är den vanligaste typen och utgör cirka hälften av alla höftfrakturer 

(Australian Institute of Health and Welfare, 2015). 

En rad olika riskfaktorer bidrar till den höga incidensen av höftfrakturer, däribland 

kan nämnas, ålder, hög alkoholkonsumtion, rökning, minskad fysisk aktivitet, 

malnutrition samt samsjuklighet (Benetou et al., 2015). Fall är dock den vanligaste 

orsaken till höftfraktur bland äldre. För cirka en tredjedel av alla äldre finns en risk 

för att framöver utsättas för ytterligare en fallskada i hemmet efter en höftfraktur 

(Borell, Hägviden, & Larsson, 2013). I Sverige drabbades 50 111 personer över 65 år 

av fallskador år 2018 (Socialstyrelsen, 2019). De flesta äldre, som drabbas av 

höftfrakturer har osteoporos för vilket risken ökar med stigande ålder (Leblanc, 

Muncie & Leblanc, 2014). Det finns ett samband mellan osteoporos och 

benmineraltäthet bland äldre, vilket innebär en tilltagande förändring i benvävnaden 

och benförlust (Shiga, Tsuji, Fujioka & Kubo 2009).  

Benetou et al., (2015) framför att riskfaktorer för höftfraktur skiljer sig mellan 

kvinnor och män. Äldre kvinnor är i majoritet bland de som råkat ut för höftfrakturer 

(Fernandez, Griffin & Costa, 2015). Kvinnor lever oftast längre än män, vilket ökar 

risken för att drabbas (Borell, Hägviden, & Larsson, 2013). Tidig menopaus och lägre 

bentäthet hos kvinnor bidrar till en markant ökad risk för att drabbas av en höftfraktur 

(Cawthon, 2011; Lobo, et al., 2019). De vanligaste riskfaktorerna för höftfraktur 

bland äldre män är rökning och högre alkoholkonsumtion (Lobo, et al., 2019). 

Höftfrakturer hos de äldre kräver snabb diagnostisering och vård, inklusive operation, 

intensiv rehabilitering och fortsatt återhämtning efter hemkomsten (Lori, Marek & 

Scott-Cawiezell, 2013). Detta kan resultera i svårigheter att klara av sin situation både 

före och efter utskrivning från den slutna vården (Lori et al, 2013). Majoriteten av de 

drabbade uppger smärta pre- och postoperativt efter en höftfraktur (Dixon, Ashton, 

Baker, Charlton, Bates & Eardley, 2018) och rädsla för fall vid tidig postoperativ 

mobilisering (Kenyon-Smith, Nguyen, Oberai & Jarsma, 2019). Tidig mobilisering 

efter operation av höftfraktur minskar komplikationer som trycksår, tromboser, 

lunginflammation, urinvägsinfektion, samt minskad muskelmassa (Pfeufer, Zeller, 

Mehafey, Böcker, Kammerlander & Neuerburg, 2019). Återhämtningen efter en 

höftfraktur är komplicerad och bara 50 % av de äldre återhämtar sig helt och får 

tillbaka sina tidigare förmågor och sitt välbefinnande (Borell, Hägviden, & Larsson, 

2013). En stor del av de drabbade människorna förlorar all gångförmåga, vilket leder 

till att de mister sin självständighet och det krävs hjälp för aktiviteter i dagligt liv 
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(Roth, Kammerlander, Gosch, Luger & Blauth, 2010). En höftfraktur kan medföra 

försämrad livskvalitet, ökat lidande och sjuklighet samt en för tidig död hos de 

personer som drabbas. Risken för hög dödlighet är större det första året efter frakturen 

(Leblanc, Muncie & Leblanc, 2014).  

Vårdkedjan i samband med en höftfraktur kan omfatta behandlingar från ett brett 

spektrum av vårdgivare och inkluderar hemsjukvård, rehabilitering och särskilt 

boende (Asif, Cadel, Kuluski, Everall & Guilcher, 2019) för fortsatt behandling och 

uppföljning under återhämtningsprocessen (Lori, Marek & Scott- Cawiezell, 2013). 

Övergångsperioderna mellan olika vårdgivare är en dynamisk process och patienterna 

är sårbara eftersom alla övergångar kan innebära felaktig medicinering, återintagning 

på sjukhus, dåligt behandlingsresultat och minskad patienttillfredsställelse (Asif et al., 

2019). Det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten sker ofta vid de olika 

övergångsperioderna i vilka patienterna ofta är instabila och i ett föränderligt 

hälsotillstånd (Hung, Egol, Zucherman & Siu, 2012).  

Omvårdnad vid höftfraktur  

De äldre med höftfraktur har ofta komplexa omvårdnadsbehov. För att kunna 

tillgodose dessa omvårdnadsbehov, krävs det att sjuksköterskan antar ett 

professionellt förhållningssätt med ett helhetsperspektiv (Coventry et al., 2017). Faith 

och Forster (2012) presenterar att vid omvårdnad av patienter med höftfraktur krävs 

det att sjuksköterskan har omfattande omvårdnadskunskaper, färdigheter och kan 

samarbeta i ett team för att hantera förändringar av hälsotillstånd (Faith & Forster, 

2012). Sjuksköterskan behöver diskutera med andra yrkeskategorier om att uppdatera 

omvårdnadsplaneringen, kliniska problem, avancerad omvårdnadsbedömning samt 

avancerade omvårdnadsåtgärder för att återställa den fysiska och psykiska hälsan 

samt sociala funktioner till en nivå som är likvärdig den innan frakturen uppstod 

(Faith & Forster, 2012). Postoperativt ligger fokus på rehabilitering där 

sjuksköterskan utför uppföljning och utvärdering av vårdresultat (Faith & Forster, 

2012), men sjuksköterskan har även ansvar för kostnadseffektivitet och vårdkvalitet 

(Coventry et al., 2017). En sjuksköterska ska utöver detta tidigt kunna identifiera och 

förebygga potentiella hälsoproblem, minska risken för återinskrivning samt minska de 

totala kostnaderna för både sjukvården och samhället (Coventry et al., 2017). Därför 

bör all vårdpersonal ha en helhetssyn på patienten med höftfrakturen utifrån fysiskt 

och psykiskt samt socialt välbefinnande. Detta hjälper vårdpersonalen att bemöta 

patienten utifrån hens behov och förväntningar på vård och behandling (Santana et al., 

2017).  

 

Personcentrerad vård har utvecklats som begrepp och har sitt ursprung i konceptet av 

¨att förstå patienten som en unik människa¨, vilket framfördes av Edith Balint år 1969 

(Santana et al., 2017). Under tiden har det förekommit många andra begrepp och 

definitioner, till exempel patientcentrering, individcentrering och relation-centrering i 

samband med vård (Morgan, 2012). Det centrala i personcentrerad vård är att 

patienten ses som en unik människa, vilket innebär att vård och behandling som 
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tillhandahållits av hälso- och sjukvården baseras på ett helhetsperspektiv där 

kroppsliga funktioner och förståelse av patienternas levda erfarenheter läggs i fokus 

(Wallström & Ekman, 2018; Santana et al., 2017). Centrala principer i 

personcentrerad vård är att erbjuda patienter individuellt anpassad vård, samordnad 

vård i vårdkedjan, att stödja personer utifrån personernas egna resurser, att stärka 

patienternas egen livskraft och att hjälpa patienten att utveckla sina förmågor för att 

kunna hantera sin sjukdom och leva ett fortsatt meningsfullt liv. Patienter bör även 

bemötas med respekt med hänsyn till autonomi och integritet (Morgan, 2012).  

 

McCance och McCormack (2019) beskriver att sjuksköterskans kompetenser och 

kunskaper är viktiga förutsättningar för att den personcentrerade omvårdnaden ska 

kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården. I den personcentrerade omvårdnaden 

krävs det att sjuksköterskan har professionell kompetens för att hen ska kunna 

prioritera vård, fatta beslut, skapa en god kommunikation med olika individer och att 

sjuksköterskans övertygelser och värderingar inte ska påverka patienter att fatta beslut 

(McCance & McCormack, 2019). En god vårdmiljö underlättar implementeringen av 

personcentrerad omvårdnad och gagnar patienter, vilket innebär att olika 

yrkeskategorier kan samverka i teamet där det skapar ett väl fungerande partnerskap 

med symmetriska maktfördelningar (McCance & McCormack, 2019). 

Personcentrerade processer innebär att sjuksköterskan ska kunna skapa ett gott 

partnerskap med patienten och vårda patienten utifrån hens övertygelser och 

värderingar. Detta kan främja patientens delaktighet och välbefinnande i sin egen vård 

(McCance & McCormack, 2019). Inom personcentrerad omvårdnad förväntas att 

patienter ska ha en god vårdupplevelse (McCance & McCormack, 2019). 

 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) beskrev att 

personcentrering var en etik som stödde vårdpersonal i klinisk praktik. Den mest 

centrala delen i personcentrerad vård var att vårdpersonal skulle kunna skapa en 

ömsesidig och god relation mellan patienter, anhöriga och olika yrkeskategorier i 

teamet. Effektivt lyssnande på patientens berättelse och att visa hänsyn till patientens 

delaktighet var viktiga förutsättningar för att tillämpa personcentrerad vård (GPCC, 

2017). Många studier kring personcentrerad vård inom hälso- och sjukvården som 

utförts på GPCC har visat positiva effekter. En studie som utfördes på GPCC (Olsson 

et al, 2009) visade att personcentrerad omvårdnad förbättrade livskvalitet hos 

patienter med höftfraktur och minskade vårdkostnader. Patienter som genomgått 

höftfraktur (Asif et al., 2019), behöver göra många anpassningar i sitt dagliga liv. 

 

Många patienter som drabbats av höftfraktur upplever att de inte kan uppfylla sina 

individuella roller och specifika ansvar (Toscan, Mairs, hinton, stolee & InfoRehab 

Research Team, 2012) och det belyser behovet av ytterligare kunskap och verktyg om 

anpassning med den fysiska miljön (Langford, Edwards, Gray, Fleig & Ashe, 2018). 
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Omvårdnadsteoretisk referensram  

En teoretiker som skrivit mycket om anpassning är Callista Roy. Roys 

adaptationsmodell (RAM) utvecklades av Callista Roy år 1976 och innefattar fyra 

adaptiva funktioner: fysiologiska funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt 

mellanmänskliga relationer (Whyte-Daley, 2018). Den fysiologiska funktionen 

innebär att hur en person tillgodoser sitt basala fysiologiska behov som exempelvis 

syresättning och nutrition för att upprätthålla sin fysiologiska balans.  

Självuppfattningen handlar om hur en person uppfattar sig själv som exempelvis egen 

identitet, tankar, känslor och personliga egenskaper. Rollfunktionen innebär hur en 

person kan samspela med andra människor och sin omgivning. Mellanmänskliga 

relationer innebär att ingen person lever ensam utan i ett ömsesidigt beroende av 

andra människor (Lindwall & Gustin, 2012; Whyte-Daley, 2018). Det centrala i Roys 

adaptationsmodell är att patienten aktivt integrerar sig med och anpassar sig till sin 

sjukdom eller de nya livsomständigheterna, försöker att bevara och återupprätta egen 

balans och harmoni i livet (Maslakpak, Maghsoodi & Sheikihi, 2015).  

 

Sjukdomen är oundviklig och individer behöver anpassa sig till sin sjukdom med 

hjälp av en eller flera av de fyra adaptiva funktioner för att kunna hantera ohälsa och 

leva ett meningsfullt liv (Whyte-Daley, 2018). RAM fångar en helhetsbild av 

patientens hälsa utifrån tre dimensioner (Lindwall & Gustin, 2012). Den centrala 

principen i RAM är att sjuksköterskan och patienten kan aktivt samarbeta genom hela 

omvårdnadsprocessen (Lindwall & Gustin, 2012). När sjuksköterskan utför 

omvårdnadsarbete bör de se en helhet och beakta de fyra adaptiva funktionerna 

(Whyte-Daley, 2018). De äldre som drabbats av en höftfraktur är en skör grupp som 

står inför många utmaningar i samband med återhämtningen (Borell et al., 2013). 

Genom RAM kan sjuksköterskan identifiera patientens omvårdnadsproblem, 

omvårdnadsbehov, resurser, styrkor och svagheter, vilket bidrar till att sjuksköterskan 

ska kunna utföra individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder som syftar till att främja 

och bevara patientens hälsa (Lindwall & Gustin, 2012). 

 

Problemformulering  

I takt med att antalet äldre växer kontinuerligt kommer antalet höftfrakturer att öka i 

det svenska samhället. De äldre med höftfrakturer är ofta multisjuka, vilket ställer 

höga krav på sjuksköterskans kunskap och kompetens. För att sjuksköterskan ska 

kunna ge ett gott bemötande och tillgodose omvårdnadsbehoven utifrån ett 

helhetsperspektiv, krävs kunskap och förståelse för patienternas upplevelser i 

samband med höftfrakturer. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa äldre personers upplevelser av dagligt 

liv efter en höftfraktur. 
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Metod 

Design 

Med inspiration från Friberg (2017) valdes en litteraturöversikt med induktiv ansats 

genom manifest innehållsanalys. Enligt Friberg (2017) är litteraturöversikten en 

strukturerad arbetsmetod för att skapa översikt över kunskapsläget inom ett specifikt 

område av omvårdnadsvetenskapen.  

 

Urval 

Enligt Friberg (2017) bör urvalskriterierna fastställas för att tillförsäkra studiens 

kvalitet. För att kunna skapa bättre förståelse av äldre personers upplevelser av dagligt 

liv efter höftfraktur, valdes tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ studiedesign till denna studie. Samtliga artiklars kvalitet bedömdes enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 

Inklusionskriterierna och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna till artikelsökningarna var vetenskapliga artiklar som ansågs 

svara på den föreliggande studiens syfte. Avgränsningar i denna studie var att 

artiklarna skulle vara publicerade på engelska och tidsintervallen begränsades till tio 

år. Artiklar som var referee-granskade (på eng. peer reviewed), artiklar som hade 

abstract tillgängligt, hade ett etiskt godkännande eller hade etisk övervägande ingick i 

inklusionskriterierna. Populationen i artiklarna skulle vara äldre från 65 år. 

Exklusionskriterier var artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades genom en inledande litteratursökning för att få en 

överblick över det befintliga forskningsläget och kunskapsläget inom det valda 

området (Friberg, 2017). De primära sökningarna utfördes i tre databaser: CINAHL 

(Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature), PubMed (Public Medline) 

samt MEDLINE (The U.S. National Library of Medicine). Efter de primära 

sökningarna skapades en översikt över det valda ämnet, där problemet och syftet 

formulerades i den föreliggande studien. Den andra sökningen påbörjades genom den 

egentliga litteratursökningen och det styrdes av problemformuleringen samt syftet av 

denna föreliggande studie (Friberg, 2017). Den andra sökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL, PubMed, MEDLINE och PsycInfo (American Psychological 

Association). Sökorden i alla sökningar, översattes från svenska till engelska; hip 

fracture (höftfraktur), impact (påverkan), elderly (äldre), experience (erfarenhet), 

daily life (dagligt liv) och transition (övergång) (Se bilaga A). Översättningen av de 

svenska sökorden gjordes främst i svenska MeSH (Medical Subject Headings). För att 

öka precisionen i sökningarna användes den booleska sökoperatören AND för att få 

alla sökord kombinerade med varandra.   

Sökning i CINAHL  

CINAHL hittades i högskolebibliotekets databas (Högskolan i Halmstad). För att göra 
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sökningen så bra som möjligt genomfördes två sökningar. Den första gången 

användes ordkombinationen hip fracture AND daily life AND transition. Sökningen 

resulterade i 34 träffar, 20 abstrakt lästes, 20 artiklar granskades och en artikel som 

passade till syftet valdes ut till resultatartikeln. Den andra gången användes 

ordkombinationen daily life AND hip fracture. Sökningen resulterade i 17 träffar, 17 

abstrakt lästes, varav en artikel var intressant utifrån syftet och valdes ut till 

resultatartikeln.  

Sökningar i PubMed 

PubMed är en databas med material från hela det biomedicinska området såsom 

medicin, omvårdnad och tandvård. Databasen innehåller mer än 25 miljoner 

referenser (Karlsson, 2017). Den första sökningen i PubMed gjordes med fritext som 

hip fracture impact on daily life och det resulterade i 38 träffar, där 25 abstrakt lästes, 

varav 20 artiklar var intressanta och motsvarade syftet. Dessa 20 artiklar granskades, 

och tre artiklar valdes ut som resultatartiklar. Vid den andra sökningen användes den 

booleska sökoperatören AND med sökorden: transition AND hip fracture AND 

elderly. Sökningen resulterade i 34 träffar, 25 abstrakt lästes och i slutet granskades 

15 artiklar varav fyra artiklar valdes ut till resultatartiklar.  

Sökningar i MEDLINE 

MEDLINE nåddes via högskolebibliotekets databas (Högskolan i Halmstad). För att 

bredda sökningen genomfördes två sökningar med den booleska sökoperatören AND 

med sökorden: hip fracture AND Daily life, och hip fracture AND transition. Den 

första sökningen resulterade i 24 träffar. 15 abstrakt lästes, varav 10 artiklar 

granskades, varav inga artiklar passade syftet. Den andra sökningen resulterade i 45 

träffar, 30 abstrakt lästes, 20 artiklar granskades, varav inga artiklar passade syftet.  

Sökningar i PsycInfo 

PsycInfo var tillgängligt via högskolebibliotekets databas (Högskolan i Halmstad). 

För att ytterligare bredda sökningen genomfördes en sökning med boolesk 

sökoperatör som hip fracture AND experience, vilket gav 77 träffar. 30 abstrakt 

lästes, 20 artiklar granskades och en artikel valdes ut till resultatartikel.   

Dataanalys 

Artiklar som ingick i den föreliggande studien analyserades med induktiv ansats 

genom manifest innehållsanalys (Forsberg och Wengström, 2015). Manifest 

innehållsanalys är en kvalitativ analysmetod, målet med manifest innehållsanalys är 

att skapa en djup förståelse för texter för att sedan kunna integrera data i en 

förklaringsmodell. Den manifesta innehållsanalysen innebar att fokus lades på det 

direkt synliga och explicita innehållet (Forsberg & Wengström, 2015). Gavriel (2015) 

beskrev induktiv ansats som processen att gå från den empiriska data som utgör 

grunden för kategorierna som framarbetas ur texten, vilket innebar att denna studie 

har utgått ifrån det insamlade materialet och empiriska data istället för att utgå från en 

färdig teori. Detta examensarbetes syfte var att belysa äldre personers upplevelser av 
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dagligt liv efter höftfraktur och induktiv ansats genom manifest innehållsanalys 

ansågs vara en lämplig metod utifrån syftet av detta examensarbete. 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall användes som ett underlag för att 

bedöma de utvalda vetenskapliga artiklarnas kvalitet. Alla utvalda artiklar lästes 

igenom och kvalitetsgranskades för både kvalitativ och kvantitativ studiedesign. 

Bedömningsmallen består av 21 frågor med poäng, vilket innebär att en artikel med 

högre poäng bedöms att ha en högre grad av kvalitet. De utvalda artiklarna 

begränsades till grad ett eller två för att säkerställa att de höll en hög kvalitet. En 

kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eiman (2003) gjordes sedan på de 10 utvalda 

artiklarna som motsvarade det valda syftet och inklusionskriterier samt 

exklusionskriterier i den föreliggande studien (Carlsson & Eiman, 2003). 

Artikelöversikt redovisas i tabell tre. 

Analysen började med en genomläsning av de insamlade artiklarna för att få en 

övergripande förståelse av textinnehållet. I denna föreliggande studie lästes de 

insamlade artiklarna igenom flera gånger enskilt. De väsentliga aspekterna av 

innehållets togs fram genom att de klistrades ut och sammanställdes i ett Word- 

dokument. Efter det lästes de insamlade textenheterna från Word dokumentet 

gemensamt och de insamlade textenheterna diskuterades i gruppen för att kunna 

jämföra likheter och olikheter i innehållet. Under läsningar uteslöts textenheter som 

inte stämde med syftet. Sedan kodades och kategoriserades de utvalda textenheterna 

för att finna meningsstrukturer. Efter analys av materialet framkom resultatet med tre 

huvudkategorier varav en hade tre underkategorier. Den första huvudkategorin var 

upplevda förändringar i dagligt liv, tre underkategorier tillkom: upplevda 

förändringar ur ett fysiskt perspektiv, psykiskt perspektiv och socialt perspektiv. Den 

andra kategorin var upplevelse av behov av rehabilitering. Den tredje kategorin var 

upplevelse av behov av socialt stöd. 

 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetik finns för att skydda värdet och rättigheterna hos människor som är 

med i forskning (Kjellström, 2017). Enligt Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003) och Europaparlamentets dataskyddsförordning ”The General 

Data Protection Regulation” (Datainspektionen, 2019), finns det etiska principer som 

ska följas inom området vid studier på människor. Detta innebär att det är viktigt att 

mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa och säkerhet ska prioriteras i den 

här typen av studier, samt att de som deltar i studien ska ge sitt samtycke till 

behandling och vård samt vara frivilliga som informanter i studien. 

Belmontrapportens etiska plattform som fastställdes 1978 innehöll direktiv om 

respekt för personer, intention att göra gott samt rättviseprincipen (Health Education, 

and Welfare, 1979). 
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Helsingforsdeklarationen har gjorts av världsläkarförbundet och det är en samling av 

etiska principer som bör vara riktlinjer för forskare och andra som håller på med 

medicinsk forskning på människor (World Medical Association, 2019). Forskare har 

ett ansvar för skydda människorna som deltar i forskningen och med hänsyn till att 

deras liv, hälsa och värdighet skyddas. Deltagarna som är med i forskningen måste 

vara frivilliga och forskare måste informera deltagarna. När forskare ska göra en 

forskning med människor måste deltagarna få information om syftet, metoderna, 

finansieringar, intressekonflikter, fördelar och vad det finns för risker med denna 

studie. Det är viktigt att deltagarna informeras om sin rätt att avsluta forskningen utan 

att behöva förklara anledning. Efter forskare har fått sina deltagare måste hen få ett 

skriftligt samtycke av deltagarna för att delta i forskningen (World Medical 

Association, 2019).  

I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) gjordes etiska övervägande innan 

studien påbörjades. De utvalda artiklarna granskades noggrant efter dessa etiska 

riktlinjer och principer. Studierna som användes som underlag för föreliggande studie 

skulle vara godkända av en etisk kommitté. Alla deltagare i de utvalda artiklarna blev 

informerade om hela forskningsprocessen, utan risk att bli skadad under sitt 

deltagandeförlopp samt att deltagarna hade rättighet att avsluta sitt deltagande under 

pågående forskning. Deltagare i studier har alltid rätt att ta beslut över sina liv. 

 

Resultat  

Upplevda förändringar i dagligt liv 

Förändringar ur ett fysiskt perspektiv 

De äldre upplevde förändringar som påverkade vardagliga aktiviteter efter att de 

drabbats av en höftfraktur (Gjertsen, Baste, Fevang, Furnes & Engesæter, 2016; 

Kondo et al., 2014; Pol et al., 2019; Rasmussen, Nielsen, & Uhrenfeldt, 2018). Dessa 

innebar fysiska begränsningar i form av försämrad mobilisering (Gesar, Baath, Hedin, 

& Hommel, 2017a; Pol et al., 2019) och handlade exempelvis om svårigheter att gå, 

sitta/stå, utföra hushållsarbete, laga mat och städa. Det handlade också om svårigheter 

att utföra egenvård som toabesök, skötsel av personlig hygien och att duscha 

självständigt (Kondo et al., 2014; Gesar et al., 2017a). Frakturen ledde också till att de 

äldre utförde färre spontana aktiviteter och dessutom upplevde de äldre att det var 

svårare att genomföra inomhusaktiviteter på grund av fysiska hinder, exempelvis 

minskad benstyrka, muskelsvaghet, dålig balan, trötthet och behov av tidigare 

planering av fysiska aktiviteter (Gesar et al., 2017a). Vidare upplevdes brist på energi 

som en begränsning i äldres aktiviteter (Pol et al., 2019), vilket ledde till att de äldre 

inte kunde klara sig självständigt efter höftfrakturen och de kunde inte heller 

återuppnå sin tidigare aktivitetsnivå (Rasmussen, Nielsen, & Uhrenfeldt, 2018). De 

upplevde även att deras aktiviteter tog mycket mer tid än före höftfrakturen och de var 

tvungna att balansera sina aktiviteter på grund av de lägre energinivåerna efter det att 
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de hade drabbat av en höftfraktur (Pol et al., 2019). De flesta äldre i två studier 

nämnde att de inte kunde klara av att utföra sina (Aktiviteter i dagliga livet) (ADL) på 

egen hand efter höftfrakturen, utan de behövde använda sig av hjälpmedel (Pol et al., 

2019).  

Förändringar ur ett psykiskt perspektiv 

De äldre upplevde att glädjen och tillfredsställelsen i vardagliga aktiviteter 

påverkades av trötthet, smärta och av fysiska funktionsnedsättningar (Bruun-Olsen et 

al., 2018; Gjertsen et al., 2016; Kondo et al., 2014; Pol et al., 2019; Rasmussen et al., 

2018). De upplevde också att de blev deprimerade, ledsna och missnöjda efter att ha 

drabbats av en höftfraktur (Gesar et al., 2017a), eftersom de kände att de inte kunde 

utföra sin ADL som de brukade göra före höftfrakturen (Pol et al., 2019).  

Vidare fastslog studier att känslan av oro, rädsla och ångest upplevdes av de äldre 

efter höftfrakturen eftersom, smärtan uppstod efter höftfrakturen (Kondo et al., 2014; 

Young & Resnick, 2009). En studie visade att de flesta äldre fortfarande upplevde 

smärta 12 månader efter sin höftfraktur (Gjersten et al., 2016). De äldre uttryckte att 

rädsla och ångest var en barriär för återhämtningen av sina kroppsfunktioner efter 

höftfrakturen (Bruun-Olsen et al., 2018; Kondo et al., 2014) och de ansåg att deras 

återhämtning tog längre tid än de förväntat (Bruun-Olsen et al., 2018). Känsla av att 

vara isolerad och att vara fånge i sitt eget hem uppstod också efter höftfrakturen hos 

de äldre, eftersom de inte kunde ta sig ut själva på samma sätt som tidigare, och 

samtidigt var de rädda för att falla igen (Gesar et al., 2017a; Pol et al., 2019; 

Rasmussen et al., 2018). De äldre upplevde dessutom besvikelse och frustration efter 

att de drabbat av frakturen (Bruun-Olsen et al., 2018; Pol et al., 2019; Rasmussen et 

al., 2018), eftersom de inte längre kunde utföra vardagliga aktiviteter på det sätt som 

de brukade. Istället kände de att de fick vara mycket försiktiga och fokuserade mer på 

att planera sina aktiviteter för att undvika att falla igen (Bruun-Olsen et al., 2018; Pol 

et al., 2019; Rasmussen et al., 2018). 

Maktlöshet upplevdes vidare av de äldre. De kände att de blev beroende av någon 

annan för att kunna klara av sin vardag (Rasmussen et al., 2018). Framtiden blev 

oförutsägbar; de var rädda för att de inte skulle kunna återfå sin tidigare hälsostatus i 

framtiden (Bruun-Olsen et al., 2018; Gesar et al., 2017a). Känslan av oväntad 

passivitet och sårbarhet upplevdes också av de äldre under sjukhusvistelsen och efter 

hemkomsten från sjukhuset (Bruun-Olsen et al., 2018; Gesar, Hommel, Hedin & 

Bååth, 2017b). De uttryckte även att de var medvetna om att de var tvungna att 

acceptera sina begräsningar på grund av sin höftfraktur (Gesar et al.,2017b). Det var 

många äldre som dessutom tvivlade på och var rädda för att inte få tillbaka sin styrka 

och sina tidigare funktioner, men samtidigt upplevde de att de var övertygade om att 

framtiden skulle visa vad som skulle hända och att om de tog återhämtningen steg för 

steg, skulle det underlätta processen (Gesar et al., 2017b).  

Förändringar ur ett socialt perspektiv 

De äldre upplevde att det sociala livet förändrades i samband med fysiska och 
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psykiska förändringar efter höftfrakturen (Gesar et al., 2017a; Kondo et al.,2014; Pol 

et al.,2019; Rasmussen et al.,2018). De flesta äldre uttryckte att de hade förlorat sina 

sociala förmågor på grund av de fysiska förändringarna. Flera av de äldre var tvungna 

att ge upp sociala kontakter och tidigare intressen på grund av kraftlöshet och brist på 

energi efter frakturen. De kunde till exempel inte träffa familjen, träna på gymmet 

frekvent eller ta sig ut i samma utsträckning som de kunnat tidigare (Gesar et al., 

2017a; Kondo et al., 2014; Pol et al., 2019). Många äldre uttryckte också att de inte 

kunde bjuda hem vänner som de hade gjort tidigare på grund av att de upplevde att de 

blev trötta mycket tidigare, jämfört med hur de mått före höftfrakturen (Pol et al., 

2019). Rasmussen et al. (2018) visade också att de äldre upplevde att de förlorade sin 

sociala tillhörighet och identitet på grund av de inte kunde klara av att utföra 

aktiviteter tillsammans med andra människor. De äldre kände alltså att engagemang 

till det sociala livet påverkades negativt, och de tappade viljan att återställa sin 

tidigare sociala hälsa (Rasmussen et al., 2018). 

De upplevde också att det sociala livet begränsades, eftersom de var rädda och oroliga 

för att bli en börda för anhöriga och familj (Rasmussen et al., 2018). Många äldre 

uttryckte dessutom att de inte ville bli beroende av familj eller vänners hjälp för att 

kunna klara av en social aktivitet, utan de strävade efter att bevara sin värdighet och 

vara självständiga (Rasmussen et al., 2018). 

Upplevelser av behov av rehabilitering 

För de drabbade var rehabilitering en viktig form av stöd under 

återhämtningsprocessen och det var betydelsefullt för att kunna återställa tidigare 

hälsostatus (Kondo et al., 2014; Schiller et al., 2015; Young & Resnick, 2009). De 

äldre uttryckte att de förväntade sig att rehabiliteringen skulle göra det möjligt för 

dem att kunna återställa sina tidigare kroppsfunktioner och därför ville de vara 

delaktiga i sin rehabilitering och sträva efter tydliga mål (Bruun-Olsen et al., 2018; 

Pol et al., 2019). De ville också fortsätta ha stöd från rehabilitering efter hemkomsten 

från sjukhuset, eftersom de inte kände sig förberedda och redo att återgå till sitt 

dagliga liv (Kondo et al., 2014). 

De äldre upplevde att den fortsatta rehabiliteringen i hemmet och uppföljningen av 

den oftast saknades (Bruun-Olsen et al., 2018; Kondo et al., 2014). De ansåg sig 

också vilja ha en individuellt anpassad rehabilitering (Bruun-Olsen et al., 2018; 

Young & Resnick, 2009), eftersom de upplevde att det var svårt att hantera egna 

målsättningar (Bruun-Olsen et al., 2018). De äldre såg det som ett problem att de 

behövde flytta runt mellan olika vårdgivare för att få sin rehabilitering, och de 

upplevde att miljön och aktiviteterna för rehabiliteringen inte var anpassade till egna 

specifika behov. De kände att vårdpersonalen inte tog hänsyn till deras egentliga 

omvårdnadsproblem, och att det inte fanns tydliga riktlinjer om den fortsatta 

rehabiliteringen och uppföljningen efter utskrivningen från sjukhuset (Kondo et al., 

2014; Young & Resnick, 2009). De äldre uttryckte att de förväntade sig att hälso- och 
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sjukvårdspersonalen skulle erbjuda en professionell rehabilitering utifrån de specifika 

behov de hade för att kunna återhämta sig (Bruun-Olsen et al., 2018; Young & 

Resnick, 2009). 

I många studier uppgavs att de äldre ville vara mer personligt engagerade i sin 

rehabiliteringsprocess. Därför ville de kunna se sina resultat för att vidta egna 

uppföljningsåtgärder så att de kunde uppnå sina mål (Pol et al., 2019; Sims-Gould, 

Stott-Eveneshen, Fleig, McAllister & Ashe, 2017; Young & Resnick, 2009). I en 

annan studie visades det att de flesta äldre upplevde att stöd i form av en professionell 

coaching i rehabiliteringen var betydelsefullt (Pol et al., 2019). En professionell coach 

formulerade nämligen en individuellt anpassad aktivitetsplan för dem, och förbättrade 

på så sätt deras vardagliga aktiviteter (Pol et al., 2019). De äldre nämnde också att en 

uppföljning hemma, exempelvis genom hembesök eller telefonrådgivning från 

rehabiliteringen, var ett viktigt stöd. De uttryckte att de med hjälp av detta stöd kunde 

utföra sina dagliga aktiviteter på ett tryggt sätt under uppföljningen hemma (Pol et al., 

2019). De äldre upplevde även att tekniska hjälpmedel var ett viktigt verktyg under 

uppföljningen av rehabiliteringen i hemmet. Med hjälp av ett datorprogram och 

sensorteknologi samlades data om vardagliga aktiviteter som de äldre utförde 

dagligen in för att de äldre skulle kunna se sina framsteg i rehabiliteringsprocessen 

(Pol et al., 2019). 

Upplevelser av behov av socialt stöd 

De äldre uttryckte behov av socialt stöd efter höftfrakturen, vilket omfattade 

emotionellt stöd, kunskapsstöd och informativt stöd (Rasmussen et al., 2018; Schiller 

et al., 2015; Sims-Gould et al, 2017; Young & Resnick, 2009). Många äldre beskrev 

livet som annorlunda än tidigare och såg förändringen som en störning i ett tidigare 

normalt liv. Tiden före och efter höftfrakturen var som en personlig omvandling, där 

de blev beroende av andras hjälp och stöd för att kunna leva ett självständigt liv 

(Bruun-Olsen, Bergland, & Heiberg, 2018). 

De äldre upplevde att emotionellt stöd var en viktig inre drivkraft i rehabiliteringen, 

vilket i sin tur kunde stimulera dem att utföra sina dagliga aktiviteter mer spontant 

(Rasmussen et al, 2018). Emotionellt stöd från familj och vänner samt vårdpersonal 

främjade därför deras välbefinnande i samband med att dagliga aktiviteter skulle 

utföras (Rasmussen et al., 2018; Sims-Gould et al, 2017). De äldre uttryckte att de 

blev mer engagerade och aktiva i rehabiliteringen efter att de fått vårdpersonalens 

eller familjens erkännande för sina ansträngningar (Pol et al., 2019; Rasmussen et al., 

2018; Sims-Gould et al, 2017). De menade också att det emotionella stödet från en 

fysioterapeut kunde vara avgörande för återhämtningen (Schiller et al., 2015; Sims-

Gould et al, 2017; Young & Resnick, 2009). Fysioterapeutens emotionella stöd 

hjälpte dem att kunna diskutera svårigheter med aktiviteter i det dagliga livet och de 

fick praktiska tips om sin rehabilitering efter hemkomsten. Det hjälpte dem även att 

utveckla sin maximala fysiska och psykiska kapacitet för att de skulle kunna hantera 
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de nya förhållande i vardagen (Schiller et al., 2015; Sims-Gould et al, 2017; Young & 

Resnick, 2009).  

De äldre upplevde att de hade bristande kunskap och information om 

återhämtningsprocessen efter frakturen, eftersom de inte hade tillräcklig förståelse för 

den förväntade återhämtningsgraden (Schiller et al., 2015). De flesta äldre menade 

därför att de behövde mer information om vilka resurser som kunde erbjudas av 

samhället under den tidiga återhämtningsprocessen för att kunna söka olika stöd 

(Schiller et al., 2015). De äldre förväntade sig också ha en tydlig återhämtningsplan 

eller en checklista med indikatorer som gav ett riktmärke för vad som borde hända 

under återhämtningsprocessen i hemmet (Schiller et al., 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur de äldre upplevde dagligt liv efter 

en höftfraktur. För att kunna besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt med 

induktiv ansats genom manifest innehållsanalys. Valet har både styrkor och svagheter. 

En styrka med en litteraturöversikt med induktiv ansats är att den bidrar till att samla 

forskning om ett visst ämne och därför underlättar ökad förståelse för deltagare och de 

situationer som de befinner sig i. De flesta av de utvalda artiklarna som användes för 

att uppnå slutsatsen i föreliggande studie utgjordes av semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor eller observationer. Detta stärker resultatets trovärdighet och 

pålitlighet i denna studie (Friberg, 2017). En svaghet med kvalitativ ansats är att 

verkligheten och upplevelserna hos de äldre kan tolkas på olika sätt och förståelse är 

beroende av forskares tolkning. Den kan påverkas av forskarens tidigare kunskaper 

och erfarenheter, vilket innebär att det kan vara svårt att undvika förförståelse. 

Därmed kan bekräftelsebarhet av resultatet vara påverkat i denna studie (Graneheim 

& Lundman, 2017).  

En svårighet vid kvalitativ innehållsanalys är att avgöra om analyssättet borde 

fokusera på manifest eller latent innehåll. Enligt Graneheim och Lundmans (2017) 

beskrivning är både manifest och latent innehållsanalys innehållstolkningar av text. 

Tolkningen i den latenta innehållsanalysen är djupare och mer abstrakt än i den 

manifesta analysen. Slutligen valdes manifest innehållsanalys eftersom den fokuserar 

på de synliga och uppenbara komponenterna. En svaghet med manifest 

innehållsanalys är att risken för att missa att koda och kategorisera all intressant data 

som finns i texterna, vilket kan leda till att tolkningen av texterna är mindre djup 

(Graneheim & Lundman, 2017). En styrka med manifest innehållsanalys är att det kan 

minska feltolkningar av texterna eftersom analysprocessen är tydlig och lättförståelig. 

Detta stärker resultats trovärdighet i en litteraturstudie.  
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Trunkering kan användas när sökresultatet ska innehålla alla böjningsformer av ett 

visst ord. Då sätts en asterisk (*) i början eller efter den sjunde bokstaven i ett ord 

(Östlundh, 2017). I denna studie användes ej trunkering i sökningarna. Det kan därför 

vara en svaghet. Trunkering provades på hip fracture men det gav för få träffar när det 

kombinerades med de andra sökorden. Det var av denna anledning det uteslöts från 

litteraturstudien. Svagheten med detta är att om trunkering hade prövats på andra ord 

så kanske det hade kommit fram fler artiklar som skulle ha passat till syftet.  

Forsberg och Wengström (2015) fastslår att några databaser som kan användas för att 

söka mer vetenskapligt material inom medicin och vårdvetenskap är till exempel: 

CINAHL, PubMed, Medline och PsycInfo. I föreliggande studie användes 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Samtliga databaser som artiklarna togs 

från, innehåller vårdvetenskapliga studier, vilket stärker trovärdigheten av resultatet i 

denna studie (Forsberg & Wengström, 2015). Medline granskades även, men inga 

artiklar som hittades passade syftet. SWEMED är en annan databas som kan användas 

i undersökningen i studien. Den täcker medicinsk forskning som omfattar 

vetenskapliga tidskriftsartiklar, forskningsrapporter och avhandlingar på olika språk 

som svenska, norska, danska och engelska (Forsberg & Wengström, 2015). I denna 

studie användes dock inte SWEMED, vilket kan leda till att undersökningen i denna 

studie blev smalare och kan ha missat intressanta artiklar.  

En annan styrka är att alla artiklar lästes igenom noggrant ett flertal gånger, både 

enskilt och gemensamt. Sedan utformades en översikt som innehöll artiklarnas syfte, 

metod och slutsats för att skapa överblick över ämnet. I nästa steg djuplästes samtliga 

artiklar för att komma åt likheter och olikheter i resultatet. Materialet i föreliggande 

studie kodades därefter enskilt. Därefter jämfördes och diskuterades kodningar av 

materialet gemensamt. Även analysen genomfördes gemensamt för att undvika 

feltolkningar och för att minska risken för att påverkas av den egna förförståelsen. 

Forsberg och Wengström (2015) menar att personliga erfarenheter ska redovisas då 

förförståelsen kan påverka analysen av data. Förförståelse för uppsatsens ämne 

begränsade sig till verksamhetsförlagd utbildning på ett korttidsboende samt arbete 

som undersköterska på ett äldreboende. Under processens gång diskuterades egna 

erfarenheter om ämnet och det fanns en medveten strävan att förhålla sig neutralt, allt 

för att minska risken att påverka resultatet. Detta kan stärka resultatets pålitlighet och 

trovärdighet. 

Under analysfasen, i vilken kategorier skapades uppstod problem med att bestämma 

vilka koder och stödjande delar från originaltexten som skulle ingå varje? kategori. 

Graneheim och Lundman (2017) påpekar att detta problem kan ha påverkan på 

pålitligheten av resultatet. Genom att jämföra likheter och olikheter med 

originaltexternas innehåll hanterades problemet. Eftersom innehållsanalys betonar 

variation i innehållet måste det finnas tillräckligt med data för att täcka betydande 

variationer. Detta har samband med resultatets överförbarhet (Graneheim & 
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Lundman, 2017). I denna studie utvaldes tio artiklar från sju olika länder, vilket kan 

försäkra en tillförlitlighet och varierad beskrivning av upplevelser efter höftfrakturen 

hos de äldre, vilket därmed främjar denna studies överförbarhet. 

Det tio vetenskapliga artiklar som valdes inkluderade både kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Artiklarna kommer från Kanada, Danmark, Holland, Japan, Norge, Sverige 

och USA och fokuserar på äldres upplevelser efter genomgången höftfraktur. 

Kulturskillnader lyftes inte fram i denna studie eftersom hälften av de tio utvalda 

vetenskapliga studierna var genomförda i Norden. Resultatet i denna studie kan därför 

överföras till att gälla även de äldre från andra länder, särskilt i Norden. 

Alla artiklar som användes i litteraturstudien bedömdes enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall till grad I. Artiklar som granskades och bedömdes ligga på 

grad II och grad III användes inte på grund av att de inte ansågs vara av tillräckligt 

hög vetenskaplig kvalité för litteraturstudien. Urvalet stärker litteraturstudiens 

pålitlighet och trovärdighet.   

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie kunde kategorisera äldres upplevelse av höftfrakturer ur tre 

perspektiv: ur upplevade förändringar i dagligt liv, upplevt behov av rehabilitering 

och upplevt behov av socialt stöd (Bruun-Olsen et al., 2018; Gesar et al., 2017a; 

Gesar et al., 2017b; Gjersten et al., 2016; Kondo et al., 2014; Pol et al., 2019; 

Rasmussen et al., 2018; Young & Resnick, 2009). I en annan studie konstaterades att 

höftfrakturen resulterade i olika grader av fysiska funktionshinder. De äldre behövde 

gå igenom olika övergångsfaser, från akutmottagningen till eftervården, för att få 

behandlingar, vilket innebar att nya förändringar av hälsotillstånd och levnadssätt 

ständigt uppstod (Ramazanu & Griffiths, 2017). En retrospektiv kohortstudie utgick 

från 60 111 deltagare, där alla hade drabbats av höftfraktur. 53,5% av deltagarna dog 

eller drabbades av fysiska funktionsnedsättningar inom 180 dagar efter höftfrakturen 

(Neuman et al., 2014). Forskningen tycks främst ha fokuserat på fysiska förändringar 

och att det kan motivera relevansen av att lyfta fram och tydliggöra patienters 

upplevda psykiska- och sociala förändringar, eftersom det kanske finns för lite 

forskning inom dessa två kategorier. Därför är det viktigt att det ska bli ett samspel i 

vårdnaden och då bör forskarna fokusera mer på att få med alla tre dimensionerna, för 

att dels förbättra vården, men även för att förenkla implementeringen av 

personcentrerad vård.  

Ett viktigt fynd i resultatet är upplevelsen av behov av rehabilitering. De äldre 

upplevde att de behövde en personcentrerad rehabilitering efter utskrivning från 

sjukhuset (Bruun-Olsen et al., 2018; Kondo et al., 2014; Pol et al., 2019; Schiller et 

al., 2015; Young & Resnick, 2009). En tidigare studie visade att de flesta patienter 

som drabbats av höftfraktur upplevde behov av rehabilitering efter utskrivning från 

sjukhuset och att de patienter som fått rehabilitering efter utskrivningen fick ett bättre 

återhämtningsresultat. Patienter med höftfraktur som inte fått rehabilitering hemma 
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efter utskrivningen tappade hopp och förtroende på sin återhämtning (Killington, 

Walker & Crotty, 2016). I en annan studie framhölls att äldre patienter som drabbats 

och hade fått rehabilitering hemma upplevde att sin hälsostatus och livskvalitet 

förbättrades (Peeter et al., 2016). Enligt kap. 5, i SFS 2014:821 beskrivs det att hälso- 

och sjukvårdspersonalen ska så långt som möjligt diskutera med patienten om vad 

som kommer att hända. Patienten ska vara delaktig i sin vård och hälso- och 

sjukvården ska utgå från patientens önskemål och deras förutsättningar (SFS 

2014:821). I en kvasi-experimentell studie bevisades det att en patientcentrerad 

rehabilitering ledde till tydliga förbättringar av återhämtningsresultat för de äldre med 

höftfrakturer (McGilton, 2013). En annan studie beskrev att vårdgivare också ansåg 

att det var viktigt för patienterna att återvända till sitt normala liv efter höftfrakturen. 

De drabbade patienterna behövde därför ett multiprofessionellt och individuellt 

anpassat omhändertagande så att de kunde hantera och anpassa sig till dessa nya 

förändringar av sitt hälsotillstånd och till omgivningen efter höftfraktur (Basu, 

Natour, Mounasamy & Kates, 2016). Det kan tolkas att det kanske finns skillnad 

mellan kvinnor och män när det gäller rehabiliteringen efter en fraktur. För tillfället är 

forskningen om hur män drabbas och hur deras återhämtning ser ut med hänsyn till de 

tre dimensioner som föreliggande litteraturöversikt nämner bristfällig. Därför är det 

viktigt att fortsatt forskning fokuserar på hur en sjuksköterska ska kunna ta hand om 

män med en höftfraktur. Det kan vara viktigt att bibehålla ett könsspecifikt perspektiv 

för att kunna ge den personcentrerade vård och rehabilitering som de äldre behöver 

för att kunna återgå till ett normalt liv. 

Det äldre upplevde behov av socialt stöd, emotionellt och informativt stöd samt 

kunskapsstöd, efter att de drabbats av en höftfraktur (Rasmussen et al., 2018; Schiller 

et al., 2015; Sims-Gould et al, 2017; Young & Resnick, 2009). Detta resultat tycks 

överensstämma med en annan studie som visade att om de äldre efter höftfrakturen 

strävade efter en fungerade vardag och fick socialt stöd av hälso- och 

sjukvårdspersonal så kunde det underlätta för dem att uppnå sitt mål (Rasmussen & 

Uhrenfeldt, 2016). Två andra studier (Ramazanu & Griffiths, 2017: Farsi & Azarmi, 

2016) pekade på att om vården utgick från Roys adaptationsmodell (RAM) gynnade 

det patienterna bland annat socialt sett. Ramazanu och Griffiths (2017) fastslog att 

RAM kunde tillgodose patienters behov av socialt stöd och främja patientens 

anpassningsförmåga efter att ha drabbats av en höftfraktur. Med den som 

utgångspunkt kunde de äldre anpassa sig till det nya levnadssättet och återgå till sitt 

normala liv (Ramazanu & Griffiths, 2017). Farsi och Azarmi (2016) konstaterade 

vidare att RAM var en av de mest praktiska och effektiva modellerna inom 

omvårdnad för att stödja patientens anpassningsproblem utifrån fysiska, psykiska och 

just sociala dimensioner. Genom att tillämpa denna modell kunde sjuksköterskan 

identifiera patientens vårdproblem på ett exakt och systematiskt sätt (Farsi & Azarmi, 

2016). Att utgå från RAM tycks alltså vara effektiv för att stötta de äldre ur bland 

annat ett socialt perspektiv. Därför vore det förmodligen lämpligt om sjuksköterskor i 

högre utsträckning utgick från denna modell i sitt omvårdnadsarbete. I RAM finns det 
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tio olika antagande om människan som utgör basen i modellen. Ett av dessa är att 

människan är i ständig interaktion med en förändrande miljö och måste därför vara 

anpassningsbar och villig att förbättra sin situation (Lindwall & Gustin, 2012). 

Modellen ställer på så sätt krav på de äldre som har drabbats av en höftfraktur, 

eftersom de härigenom själva måste försöka att bli bättre och acceptera att de har en 

lång återhämtningsprocess framför sig. Det kan vissa i sin tur möjligen uppfatta som 

en nackdel. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta och 

respekterar de äldres integritet och ser till varje enskild patients behov och åsikter, så 

att stödet anpassas utifrån dessa. Kraven på sjuksköterskan och hens team ökar också, 

eftersom de måste anpassa sig efter varje patient och dennes begränsningar. Det tycks 

därför finnas både för- och nackdelar med denna modell.  

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat synliggör äldre människors upplevelse av förändringar i tre 

dimensioner som är fysisk- och psykisk hälsa samt social funktion i dagligt liv efter 

en höftfraktur. Höftfrakturer leder ofta till minskad rörelseförmåga, minskad 

självständighet, nedstämdhet och mindre sociala aktiviteter. Dessa förändringar gör 

att återhämtningen är en utmanande och lång process. Resultatet visar också att det är 

viktigt för sjuksköterskor att ta hänsyn till alla tre dimensioner för att förbättra 

hälsostatus bland äldre med höftfrakturen och vårdkvaliteten. Resultatet återspeglar 

även de äldres upplevelser av behov av socialt stöd och rehabilitering under 

återhämtningsprocessen. En viktig del i patienternas återhämtning är strävan efter att 

uppnå självständighet och möjligheterna att återgå till sin fungerande vardag. 

Upplevelsen av höftfrakturen var en individuell process med subjektiva känslor som 

ska beaktas av vårdpersonalen.  

Det är viktigt att sjuksköterskans bevarar sin förmåga att identifiera och reflektera 

över relevanta omvårdnadsproblem/-behov utifrån en helhetssyn, allt för att främja 

hälsa och återhämtning hos de äldre. Kunskaperna kan vägleda sjuksköterskans 

metoder att utföra sitt arbete utifrån en personcentrerad vård med fokus på de äldres 

egna resurser, önskemål och styrkor, vilket kan bidra till ett gott bemötande till de 

äldre och främja deras välbefinnande. Därmed görs omvårdnadsarbetet mer 

patientsäkert och resulterar i hög vårdkvalitet samt minskade onödiga kostnader för 

samhället. De flesta äldre med höftfrakturer upplevde brist på kunskap och 

information under återhämtningsprocessen och efter utskrivningen. För att kunna 

främja de äldres återhämtning efter utskrivningen, bör utbildning om återhämtning 

hos äldre med höftfraktur ges till vårdpersonal på äldreboenden och i hemtjänst. Det 

behövs även finnas mer kunskap och information tillgänglig för allmänheten om 

höftfrakturer, hur det uppstår och hur det kan förebyggas.  
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Litteraturöversiktens resultat tyder på att det finns mindre forskning gällande 

anpassningsstrategier för de äldre med höftfraktur. Resultatet visar att de äldres 

upplevelser inte har undersökt ur ett könsspecifikt perspektiv utan har baserats på 

förändringar av äldres hälsostatus. Ytterligare forskning bör därför undersöka på hur 

män och kvinnor upplever dagligt liv efter en höftfraktur för att underlätta 

sjuksköterskans möjligheter att implementera personcentrerad vård i sitt 

omvårdnadsarbete.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

Sökord PubMed CINAHL Medline   PsycInfo 

Höftfraktur Hip fracture [MeSH] Hip fracture [MeSH] Hip fracture [MeSH] Hip fracture [MeSH] 

Äldre  Elderly (Fritext)    

Övergång Transition (Fritext) Transition (Fritext) Transition (Fritext)  

Dagligt liv  Daily life (Fritext) Daily life (Fritext) Daily life (Fritext)  

Påverkan  Impact (Fritext)    

Erfarenhet  Experience (Fritext)   Experience (Fritext) 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

 

 

Datum Databas 

Sökord/Limits/Booleska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 2019 -10-17  CINAHL 

Hip fracture AND Daily life AND 

transition 

Limiter: 10 år, engelska, peer -

reviewed, äldre över 65 år  34 20   20  1 

2019- 10-17 CINAHL 

Daily life AND hip fracture 

Limiter: 10 år, engelska, peer -

reviewed, äldre över 65 år 
 17   17   17  1 

2019- 10 -17  PubMed 

Transition AND hip fracture 

AND elderly  

 Limiter:10 år, engelska, peer -

reviewed, äldre över 65 år  38  25  20  3 

2019- 10 -17   PubMed 

Hip fracture impact on daily life  

Limiter: 10 år, engelska, peer -

reviewed, äldre över 65 år  34  20 15  4 

2019- 10- 17  PsycInfo 

Hip fracture AND experience 

Limiter: 10 år, engelska, peer -

reviewed, äldre över 65 år 77 30 20 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

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

recovery after hip fracture from the patients’ perspective. BioMed central 18 (18), 2–9. doi: 

10.1186/s12877-018-0716-4 

Land  

Databas 

Norge 

PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur äldre patienter med höftfraktur hade upplevt sin 

återhämtningsprocess i de olika övergångsperioderna inom tre till fyra månader efter höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk metod med semi- strukturerade intervjuer. 

Urval Åtta äldre från 69 år till 91 år blev intervjuade i sitt hem, dessa äldre var i återhämtningsperioden i 

fyra månader efter höftfraktur. De äldre patienterna var redan inskrivna i en pågående 

randomiserad kontrollerad studie i tre månader där effekterna av vanliga funktionell träning under 

deras kortvariga vistelser på hemsjukvården undersöktes. Patienterna valdes ut beroende på deras 

ålder, kön och deltagande i rehabilitering. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes i deltagarnas hem av två författare och spelades in. Varje intervju varade från 

40 till 60 minuter. Frågorna i intervjuerna täckte de äldres upplevelser av problem mellan 

främjande insatser och barriärer i olika perioder i återhämtningsprocessen. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades med fenomenologisk metod som en systematisk 

textkondensation. Analys av texten gjordes i fyra steg: (1) För att få en översikt om materialet 

läste två av författarna igenom intervjuer i flera gånger. (2) identifierade meningar som var 

relaterade till syftet i studien, meningar sammanställdes till textenheter och kodades. (3) 

textenheternas innehåll kondenserades i varje kodad grupp till underteman. (4)  teman avbildas 

utifrån tolkning av meningar och ord i intervjuerna. 

Bortfall Diskuteras ej.  

Slutsats De äldre patienter som drabbas höftfraktur upplevde sorg, ångest, beroende av andras hjälp, tappat 

självförtroende och begränsningar i dagligt liv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

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



BILAGA C  

 

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

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att belysa hur patienter från 65 år upplevde sin övergång till dagligt 

liv fyra månader efter höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med konventionell induktiv innehållsanalys 

Uppföljningsintervjuer 

Urval Urvalet bestod av 25 äldre från 65 år. Dessa äldre var självständiga innan höftfraktur, var friska, 

hade normalt kognitivt tillstånd och kunde prata och förstå svenska.  

Datainsamling Uppföljningsintervjuerna utfördes av den första författaren fyra månader efter att de äldre drabbats 

av höftfraktur. De gjordes i tre sjukhus i Sverige mellan december 2013 och april 2014. 

Intervjuerna varade mellan 38 minuter och 63 minuter och spelades in. Intervjufrågorna 

formulerades kring de äldre upplevelser i relation till sin vardag. 

Dataanalys Genom innehållsanalys analyserades intervjutexter i följande steg: 1. Intervjutranskript lästes i 

flera omgångar för att få en helhetsbild. 2. Texter som var passande för syftet markerades och 

valdes ut. 3. Meningar delades i textenheter. 4. Första författaren kodade, organiserade likheter 

och olikheter av textenheterna. 5.  Båda författarna diskuterade de primära kodningar och 

kategorier. 6.  De återstående avskrifterna kodades av den första författaren. Nya koder 

utvecklades och kombinerades i en befintlig underkategori. 7. För att säkerställas studiens 

trovärdighet granskade hela forskargruppen namnen med koder och underkategorier i flera 

omgångar. 8. Slutligen avbildades fyra underkategorier och en huvudkategori. 

Bortfall 5 bortfall  

Slutsats Höftfraktur påverkade de äldres fysiska funktioner, psykiska hälsa och självständighet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 90 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Gesar, B., Hommel, A., Hedin, H., & Bååth, C. (2017). Older patients’ perception of their own 

capacity to regain pre-fracture function after hip fracture surgery – an explorative qualitative 

study. International journal of orthopaedic and trauma nursing, 24, 50-58. doi: 

10.1016/j.ijotn.2016.04.005 

Land  

Databas 

Sverige  

CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska friska äldre patienters uppfattning om sin egen förmåga 

att återfå funktioner som före frakturen, två till fem dagar efter operation av höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med induktiv ansats  

Trettio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med innehållsanalys 

Urval Urvalet var 27 kvinnor och tre män från 65 år. All utvalda äldre hade normala mentaltillstånd och 

kognitiva förmågor samt kunde prata och förstå svenska. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes i fem ortopediska avdelningar i tre olika sjukhus 

mellan augusti och december 2013, vilket ett universitetssjukhus och två centrala sjukhus i tre 

landsting i Sverige. Frågorna i intervjuerna var kring de äldres upplevelser efter höftfraktur. 

Intervjuerna varade mellan 35 och 60 minuter. 

Dataanalys Dataanalys utfördes med hjälp av innehållsanalys. Alla Intervjuerna transkriberades ord för ord 

och lästes i flera omgångar. Enligt studiens syfte valdes textenheterna ut. Två av författarna läste 

igenom hela texttranskriptionerna en gång och resultaten och utvalda citat översattes från svenska 

till engelska. Den första författaren utförde en öppen kodning med skriftliga rubriker och spelades 

in. De andra tre författarna diskuterade sedan kodningarna. Kodningarna sammanställdes för att 

göra underkategorier.  Till slut avbildades en huvudkategori och tre underkategorier. Alla fyra 

författarna granskade alla kategorierna och sedan fattade de ett beslut om kategorier. 

Bortfall Diskuteras ej.  

Slutsats De äldre hade svårighet att anpassa sig till nya förändringar i sitt liv efter operation av höftfraktur. 

De äldre upplevde sig begränsade i relation till fysiska funktioner och ville återställa sina fysiska 

funktioner som före höftfraktur. De äldre blev rädda för att de skulle bli beroende av andras 

hjälp.  Ångest och oro uppstod bland de äldre efter höftfraktur. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

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



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Gjertsen, J. E., Baste, V., Fevang, J., Furnes. O., & Engesæter, B. (2016). Quality of life following 

hip fractures: results from the Norwegian hip fracture register. Lars Birger Engesæter BMC 

Musculoskelet Disord, 17, 1–8. doi: 10.1186/s12891-016-1111-y 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka förändringarna i livskvalitet i samband med 

höftfrakturer 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Perspektiv observationsstudie  

Urval Urvalet bestod av 10 324 patienter. Dessa patienter opererades efter en akut höftfraktur samt 

registrerades till NHFR (det norska höftfrakturregistret) mellan år 2007–2009. Patienterna i denna 

studie var i två olika åldersgrupper, 70–80 år och äldre än 80 år. 

Datainsamling Data samlades in genom att posta frågeformuläret två gånger vid fyra och tolv månader efter 

operation. 10 324 patienter besvarade båda frågeformuläret helt och inkluderades följaktligen i 

datainsamling i denna studie. I frågeformuläret användes EQ-5D-3L (delen om hälsostatus) som 

avbildades på fem dimensioner av hälsorelaterad kvalitet liv: fysiska funktion, egenvård, 

aktiviteter i vardagliga liv, smärta/obehag, depression/ ångest.  EQ-VAS (den visuella analoga 

skalan) inkluderades också in i frågeformuläret vilket fylldes ut av patienterna. 

Dataanalys Statistisk analys utfördes i det statistiska paketet IBM SPSS- statistics version 21(SPSS Inc., 

Chicago, IL). Analysen utfördes i två steg: 1. En del analyserades utifrån fem dimensioner hos 

dessa patienter som inte hade haft problem under det preoperativa stadiet. 2. Vidare gjordes 

separata analyser för olika höftfraktur typer. Pearson chi- squared testet användes för att jämföra 

kategoriska variabler och det oberoende t-testet användes för de kontinuerliga variablerna. 

Bortfall Diskuterades ej  

Slutsats Livskvalitet hos personer med höftfraktur påverkades av minskad mobilisering, begränsningar i 

dagliga aktiviteter, smärta och obehag efter höftfraktur samt dålig psykisk hälsa 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 87,6 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

Referens Kondo, A., Sada, K., Ito, Y., Yamaguchi, C., Horii, N., Adachi, H., & Fujimoto, E. (2014). 

Difficulties in life after hip fracture and expected hospital supports for patients and their families. 

International journal of orthopaedic and trauma nursing, 18 (4),191-204. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ijotn.2013.10.003 

Land  

Databas 

Japan  

CINAHL 

Syfte Denna studie hade tre syften: det första syftet var att beskriva behoven hos patienter med 

höftfraktur efter subakut sjukhusvård. Den andra syftet var att ge vägledning till ortopediska 

administratörer om vad de kunde göra för att förbättra kvaliteten på uppföljningen för patienter 

med höftfraktur. Det tredje syftet var att jämföra de svårigheter som patienterna hade upplevt och 

önskat stöd av patienterna före och efter diagnos. 

Metod:  

Design 

Kvantitativa statistisk analys och innehållsanalys 

Postenkät studie 

Urval Patienter från 65 år som drabbades av höftfraktur första gången och opererades av de två 

kommunsjukhus i Tokyo och Aichi i Japan mellan april 2007 och mars 2011. 

Datainsamling Datainsamling samlades mellan år 2010 och 2012. Den första delen av data samlades med hjälp av 

sjukhus där sjukhuset tillät tillgång till patientens registreringar under studieperioden, vilket 

inkluderade patientdemografi, behandlingar och resultat vid utskrivning.  Den andra delen av data 

samlades med hjälp av postenkäter från 434 patienter och deras familjer, där frågorna lade fokus 

på de drabbade patienternas upplevelser av svårigheter efter utskrivning av sjukhus; önskat stöd 

från sjukhus under uppföljningen; gångförmåga och boendeförhållande inom tre månader efter 

höftfraktursoperation samt dödlighet. 

Dataanalys En statistisk analys och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes och där framkom sex 

huvudsakliga teman som sedan presenterades i resultat. Statistikprogrammet SPSS (statistical 

package för the social science version 21.0) användes för att analysera patienters karaktär före och 

efter diagnos med höftfraktur. Student’s T- test användes för att jämföra ålder. Mann- whitney U-

test användes för att jämföra olika variabler. Chi-squared test användes för att analysera 

gångförmåga och boendeförhållande, även Fisher’s exact test användes för att analysera 

dödligheten och komplikationer. Kvantitativ innehållsanalys användes för att analysera de 

svararna av frågorna från postenkäterna. Författarna läste sedan varje svar av frågorna flera gånger 

och jämförde dem med varandra, sedan kodades textenheterna och kategoriserades för varje fråga 

Bortfall Diskuteras ej.  

Slutsats Patienterna från 65 år som drabbas av höftfraktur och opererades vid första gången hade färre 

komplikationer och mindre dödlighet än de andra patienterna som drabbas av höftfraktur. 

Medelålder av patienter som deltog i undersökningen i studien var 81,4 år, 80 procent av det var 

kvinnor. 89,4 procent kunde mobiliseras själv före höftfraktur, 62,5 procent hade fått kompression 

höftskruv operation snarare än höftersättning. Begränsningar i ADL (aktiviteter i det dagliga 

livet), i fysiska symptom, minskade sociala aktiviteter och negativ påverkan av psykisk hälsa var 

vanligt förekommande efter operationen. Behov av stöd till förändringar i livet efter utskrivning 

och fortsatt behandlingar efter utskrivning rekommenderas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 80%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

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

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

recovery. Age and ageing, 48(3), 440–447. doi: 10.1093/ageing/afz012 

Land  

Databas 

Holland 

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka vilka aspekter de äldre som bodde i kommunens 

seniorboende upplevde mest fördelaktiga för att återgå till vardagen i återhämtningsprocessen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Semi - strukturerade intervjuer 

Urval Urvalet bestod av 12 kvinnor och sju män från 65 år. Dessa utvalda deltagare blev utskrivna från 

den geriatriska rehabiliteringen cirka sex till åtta månader efter höftfraktur 

Datainsamling Intervjuerna utfördes mellan april 2016 och december 2017 och gjordes i deltagarnas hem. De 

varade en timme. Intervjufrågorna formulerades kring deltagarnas upplevelser av 

återhämtningsprocess och hur de återgått till vardagligt liv efter höftfraktur.  Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Dataanalys genomfördes med öppen kodning som bestod av två steg: 1. De initiala koderna 

sorterades, syntetiserades och integrerade texterna. 2. Koderna analyserades och sammanställdes 

för att bilda kategorierna. Dessa fokuserade koder var mer riktade, selektiva och konceptuella än 

de första initialkoderna. Avvikelser av kodningarna löstes genom diskussion med forskarteamet. I 

slutet av analysen utvecklades en konceptuell modell från de kategorierna. Data hanterades och 

organiserades med hjälp av MAXQDA version 12. 

Bortfall Diskuterades ej  

Slutsats De äldre upplevde försämrad i fysisk och psykisk hälsa samt sociala funktioner under 

återhämtningsprocess efter höftfraktur. De uttryckte behov av stöd till aktivitet i vardagliga liv och 

återhämtning tekniker. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 84 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (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 

on health and well-bening, 13, (1), 1-12.  doi: 10.1080/17482631.2018.1554024 

Land  

Databas 

Danmark   

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av underlättningar och hinder för att utföra 

sina dagliga aktiviteter hos de äldre under de första sex månaderna efter operation av höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk-hermeneutisk design 

Urval Urvalet bestod av 11 äldre personer från 65 år som drabbas av höftfraktur som blev intervjuade 

vid sex månader efter höftfraktur. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes i två olika tillfällen. Det första tillfället utfördes vid två veckor efter 

höftfraktur i de äldres egna hem, en vårdcentral eller rehabilitationscenter. Alla intervjuerna 

spelades in. Frågorna i de första intervjuerna formulerades kring uppfattningar av situationer efter 

höftfraktur hos de äldre. Den andra intervjun utfördes vid sex månader efter höftfraktur i de äldres 

egna hem och i ett korttidsboende. Intervjufrågorna formulerades kring upplevelser av 

underlättningar och hinder för att vara aktiva för sina vardagliga aktiviteter. Alla intervjuerna 

spelades in. 

Dataanalys Samtliga intervjuer samlades in för vidares analys. Författare jämförde likheter och olikheter av 

intervjutexter och utvecklade huvudteman. Den första författaren läste intervjutexter och minskade 

textmängder för att skapa en helhetsbild och utveckla ett tema under 18 månader.  Genom en 

strukturerad fem-steganalysmetod analyserade och organiserade data: 1. Intervjuerna lyssnades 

och lästes i flera omgångar.  2. Den första författaren sammanställde textenheterna. 3. 

Textenheterna tolkades. 4. Genom att tolka textenheterna skapades en fördjupad förståelse av 

textenheterna. 5. Teman och underteman avbildades. 

Bortfall 2 bortfall  

Slutsats De äldre upplevde tvivel om att de skulle orka fortsätta kämpa för att återfå krafter och kunna 

återställa sin självständighet. Höftfrakturen påverkade det dagliga livet både fysiskt, psykiskt och 

socialt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 90 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Schiller, C., Franke, T., Belle, J., Sims- Gould, J., Sale, J., & Ashe, M. (2015). Words of wisdom – 

patient perspectives to guide recovery for older adults after hip fracture: a qualitative study.   Dove 

press journal,9,57-64. doi: 10.2147/PPA.S75657 

Land  

Databas 

Kanada  

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att sammanfatta återhämtningsupplevelser efter höftfraktur bland 

äldre patienter genom patienters råd eller meddelanden. Den andra syftet i studien var att 

identifiera hur hälso- och sjukvårdspersonal kan använda dessa råd för att utveckla 

hälsokommunikation i kliniska praktiken. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med induktiv ansats  

Semistrukturerade intervjuer 

Urval Urvalet bestod av 13 kvinnor och 2 män från 60 års som hade upplevelser av höftfraktur blev 

intervjuade i Kanada. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes i deltagarnas hem, på forskningskontor eller i ett lokalt samhällscentrum i 

Kanada. Frågorna i intervjuerna formulerades kring upplevelser av höftfraktur. Intervjuerna 

varade mellan 30 och 90 minuter.  All intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Vid dataanalys användes en induktiv process som ämneskodning.  Den första författaren läste 

igenom intervjuutskrifterna och kodade, den andra författare granskade och reviderade koderna, 

sedan lade till nya koder. Dessa koder granskades och diskuterades tillsammans med de två 

författare som utförde studien. Kategorier avbildades efter kodning. 

Bortfall Diskuteras ej.  

Slutsats De äldre med höftfraktur upplevde sig att de blev osäkra på sin fysiska förmåga, ficka sämre 

självförtroende och tappade tron på tillfrisknande. De äldre upplevde sig behöva stöd till ADL 

(aktiviteter i dagligt liv), kunskap om återhämtning och god psykisk hälsa.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 85 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

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

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

Aging Research, 1–9, doi: 10.1155/2017/2171865 

Land  

Databas 

Kanada  

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att skapa förståelse för de äldres upplevelser av engagemang under 

deras återhämtningsprocessen och rehabilitering efter en fallrelaterad höftfraktur. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Semi- strukturerade telefonintervjuer. 

Urval Urvalet bestod av 50 äldre från 65 år som bodde i kommunens seniorboende i Metro Vancouver i 

Canada. Dessa äldre drabbades av höftfraktur minst tolv månader innan data samlades in. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes via semi - strukturerade telefonintervjuer i två omgångar: första gången 

var vid sex månader efter de äldre drabbades av höftfraktur; de andra gången var vid tolv månader 

efter de äldre drabbades av höftfraktur. Varje telefonintervju varade mellan fem till trettio minuter 

samt dokumenterades. All dokumentation transkriberades sedan ord för ord av intervjuaren. 

Intervjufrågor formulerades kring de äldres upplevelser och engagemang under 

återhämtningsprocessen. 

Dataanalys Intervjutexter analyserades via en deduktiv strategi för att initiala kodningar. Sedan genomfördes 

en induktiv strategi för att beskriva kodningar. Det tredje steget var att texterna kodades rad för 

rad för att säkerställa de tilldelade koderna. I slutet diskuterades kodningar och de primära 

resultaten av forskningsteamet. Intervjufrågorna och texterna analyserades med hjälp av 

kvalitativanalys program NVivo 10 

Bortfall Diskuteras ej.  

Slutsats Patienten vill vara mer engagerad i vården. Önskar emotionellt, kunskap och informativt stöd. 

Stöd från familj främjade välbefinnande. Emotionellt stöd från sjukgymnast var uppskattat och 

avgörandet. Hade stor påverkan på återhämtningen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår till 83%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Young, Y., & Resnick, B. (2009). Don’t Worry and Be Positive: What helps the most in functional 

recovery one year after hip fracture? An exit interview. Rehabil nurs. 34(3),110–117. 

doi:10.1002/j.2048-7940.2009.tb00265.x 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar om funktionell återhämtning ett år efter 

höftfraktur hos äldre. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Intervju med innehållsanalys 

Urval Urvalet bestod av 62 deltagare från 65 år med en primär diagnos av akut höftfraktur. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom att utföra utgångsintervju vid patienternas tolv månaders 

uppföljning efter höftfraktur. Intervjufrågorna fokuserade på upplevelser under 

återhämtningsprocessen. Intervjusvaren transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Dataanalys använde innehållsanalys. Med olika analytikers tolkningar av uppgifterna kodades 

texterna av den första granskaren. De kodade textenheterna gavs till den andra forskaren som hade 

studerat patienter efter höftfraktur under hela återhämtningsprocessen. Den andra forskaren 

granskade kodningar självständigt, jämförde kodningar från den första granskaren och diskuterade 

sedan resultaten med den första granskaren. 

Bortfall Diskuterades ej  

Slutsats Det finns underlättningar och hinder för återhämtning efter höftfraktur. Underlättningar var 

professionell vård, socialt stöd, god psykiska hälsa, beslutsamhet, personcentrerad vård, livsmål 

och omgivning. Hinder var medicinska komplikationer, smärta eller obehagliga sensationer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

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