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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Medelåldern för att drabbas av höftfraktur är 80 år och bakomliggande 

orsaker är falltendens och benskörhet. Majoriteten av dem som drabbas av 

höftfraktur är kvinnor. Att drabbas av höftfraktur kan innebära ett stort lidande, det 

är ofta en smärtsam upplevelse, både vid själva skadetillfället men även under 

vårdtiden.  

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av vården vid höftfraktur.  

Metod: Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt, där databaserna 

Cinahl, Psycinfo, PubMed och Web of Science användes vid artikelsökningen.  

Resultat: Resultatet baserades på tio artiklar, av kvalitativ och kvantitativ design. 

Patienternas upplevelser av vården vid höftfraktur resulterade i tre kategorier: 

kommunikation och information, bemötande och trygghet samt smärta och 

smärtlindring. Patienterna ville vara delaktiga och få löpande information om vad 

som hände och vad som skulle ske gällande deras vård. Trygghet var en känsla 

som tillkom av beröring från vårdpersonalen och uppskattades då patienterna 

upplevde sig som utsatta. Smärtlindringen var viktig för att patienterna skulle 

känna välbefinnande och inte ha ont. 

Konklusion: Kommunikation är den röda tråden genom resultatets alla delar. 

Patienternas upplevelser av information, trygghet, bemötande, smärta och 

smärtlindring påverkas alla av hur väl kommunikationen mellan dem och 

vårdpersonalen har fungerat. Det är därför viktigt att sjuksköterskor försöker 

identifiera varje patients individuella förutsättningar och behov för att ha möjlighet 

att anpassa information, kommunikation och egenvård så att varje patients behov 

tillgodoses.  

 

 

 

Nyckelord: Höftfraktur, Litteraturöversikt, Uppfattning, Upplevelse, Vård och 

Omvårdnad. 

 

 

 

 



 

Abstract  
 
Background: The average age of suffering a hip fracture is 80 years, and the 

causes are falls tendency and osteoporosis. The majority of those who suffer from 

a hip fracture are female. To suffer a hip fracture could mean great suffering, it is 

often very painful, both at the time of the injury, but also during the hospital stay. 

Aim: To describe patients' experiences of care at hip fracture. 

Method: This study was conducted as a literature review, in which ten articles 

were included. The databases used in this study was Cinahl, Psycinfo, PubMed and 

Web of Science.  

Results: The results were based on ten articles, which were of qualitative and 

quantitative methods. The patients' experiences of care at hip fracture resulted in 

three categories: communication and information, treatment and safety and pain 

and pain relief. The patients wanted to be involved and receive ongoing 

information regarding their care. When patients experienced themselves as 

vulnerable the touch from the nursing staff created a sense of security. Pain relief 

was important for patients to feel the well-being and not have pain. 

Conclusion: Patients' experiences of information, security, treatment, pain and 

pain relief are all affected by communication. It is important for nurses to identify 

each patient's individual circumstances and needs in order to be able to adapt the 

information, communication and self-care to meet each patient's needs. 

 

 

 

Keywords: Hip Fracture, Literature review, Perception, Experience, Care and 

Nursing.  
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1. Inledning  

Denna litteraturöversikt kommer att belysa hur personer som drabbas av 

höftfraktur upplever vården. Författarna valde att skriva om detta område då de 

tycker att det är intressant och viktigt. Författarna har redan nu, genom 

verksamhetsförlagd utbildning och sommarvikariat stött på denna patientgrupp i 

olika situationer och kommer förmodligen att möta dessa personer även i sin 

framtida roll som sjuksköterskor.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Höftfraktur  

Varje år drabbas ca 18 000 personer i Sverige av höftfraktur. Tre fjärdedelar av 

dem som drabbas av höftfraktur är kvinnor. Medelåldern för att drabbas av 

höftfraktur är 80 år och bakomliggande orsaker är falltendens och benskörhet. Att 

majoriteten av dem som drabbas av höftfraktur är kvinnor, beror på att det finns 

fler kvinnor i denna åldersgrupp samt att kvinnor oftare har benskörhet 

(Socialstyrelsen, 2003). Med höftfraktur menas fraktur i övre delen av lårbenet 

genom lårbenshalsen eller muskelfästena strax nedanför denna (Socialstyrelsen, 

2003). Önnerfält och Önnerfält (2014) beskriver att frakturer i höften kan vara 

olika och sitta på olika ställen. De vanligaste frakturerna är cervikal höftfraktur, 

vilken definieras som en fraktur på lårbenshalsen och trokantär höftfraktur, vilken 

definieras som en fraktur nedanför lårbenshalsen på de benutskott som musklerna 

fäster vid. Subtrokantär höftfraktur innebär en fraktur nedanför trokantärregionen 

och är en mindre vanlig fraktur. Vid en misstänkt höftfraktur är symtomen smärta i 

lår, ljumske och ibland knä. Benet är utåtroterat och förkortat det vill säga felställt. 

För att lindra smärtan läggs patientens ben i det läget patienten upplever som minst 

smärtsamt, till hjälp kan kuddar och filtar användas för att stabilisera (a.a.). 

Diagnosen ställs vanligtvis med en röntgen av höften. Om den kliniska bilden talar 

för en höftfraktur men inte bekräftas av vanlig röntgen görs i undantagsfall en 

magnetröntgen (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Då en höftfraktur resulterar i en oförmåga att röra sig och en stark smärta upplever 

många patienter rädsla och ångest, vissa tror att höftfrakturen är slutet på deras 
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självständiga liv (Socialstyrelsen, 2003). Om patienten är ensam när olyckan 

inträffar kan situationen ge känslor av rädsla och oro. Oförmågan att röra sig kan 

skapa svårigheter att tillkalla hjälp och det kan bli en lång väntan i svåra smärtor 

innan hjälpen kommer, vilket skapar ett stort lidande för patienten (Bremer, 2012). 

 

2.2 Vårdkedjan vid höftfraktur  

Om en äldre person fallit och inte kan stödja på benet, bör ambulanstransport till 

sjukhus ske för att göra en röntgenundersökning. Det är viktigt att påbörja 

smärtlindring och trycksårsprofylax redan i ambulansen (Socialstyrelsen, 2003). 

Utvärdering av höftfrakturen initieras vanligtvis på akutmottagningen där 

patienten får berätta om vad som orsakade skadan (Koval & Cooley, 2005). På 

akutmottagningen fortsätter patientens smärta att övervakas för att lindras efter 

behov (Socialstyrelsen, 2003). För att uppskatta patientens smärta kan 

mätinstrumentet VAS (Visual Analog Scale) användas. Skalan mäter noll till tio, 

där noll är ingen smärta alls och tio är den värsta smärtan patienten har upplevt. 

Uppskattningen av smärtan sker i samtal mellan sjuksköterska och patient. 

Verktyget gör det enklare för sjuksköterskan att förstå patientens smärta och se hur 

smärtlindring påverkar patienten samt hur smärtan utvecklas (Bergh, 2009).  

 

Vid en konstaterad höftfraktur bör patienten opereras inom ett dygn för att minska 

risken för komplikationer (Önnerfält & Önnerfält, 2014). Rikshöft, som är ett 

nationellt kvalitetsregister för patienter med höftfraktur, beskriver att höftfrakturer 

opereras med olika metoder beroende på vilken typ av höftfraktur det är patienten 

drabbats av (http://www.rikshoft.se). En snabb operation bidrar till att patientens 

känsla av kontroll och förutsättningar att vara delaktig i sin planering och 

rehabilitering ökar (Socialstyrelsen, 2003). På operationsdagen beslutas om 

generell eller lokal anestesi ska användas (Koval & Cooley, 2005). Generell 

anestesi, narkos, innebär att patienten försätts i en sådan djup sömn att patienten 

inte känner någonting av vad som sker under operationen. Vid lokal anestesi ges 

ett lokalbedövningsmedel som blockerar smärtimpulser och gör att patienten kan 

vara vaken under operationen (Eklund, 2016). Operationsmetoden varierar 

beroende på typ av fraktur. Vid operation reponeras höften och skruvar, spikar, 

plattor och proteser används för att återställa höftens läge (Önnerfält & Önnerfält, 
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2014). Patientens behov av smärtlindring fortsätter att kontrolleras på 

uppvakningsavdelningen. Fyra till sex timmar efter operationen bör patientens 

neurovaskulära status, smärtnivå och sårstatus undersökas igen. När patienten 

lämnat uppvakningsavdelningen och befinner sig på en vårdavdelning, kontrolleras 

patientens välmående kontinuerligt (Koval & Cooley, 2005).  

 

Patienter med höftfraktur bör komma igång med sin mobilisering och 

rehabilitering så fort som möjligt efter operationen. Inte minst för att undvika 

komplikationer som trycksår, ventrombos och lunginflammation, men även för att 

patienten ska återfå en bra funktion och snabbt återgå till hemmet (Socialstyrelsen, 

2003). Redan första dagen efter operationen kan patienten komma upp för att 

belasta benet och påbörja träningen (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2015). 

 

2.2.1 Vårdpersonal vid höftfraktur   

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska kommun och landsting 

erbjuda god hälso- och sjukvård och handha den personal som krävs för att ge god 

vård. Med vårdpersonal avses i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ”den som 

har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, personal som är verksam 

vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård 

av patienter … ” (kap. 1, 4 §). Vid vårdandet av patienter som drabbats av 

höftfraktur menar SBU (2015) att ett interdisciplinärt team bestående av olika 

yrkeskompetenser som tillsammans med patienten arbetar för att nå ett gemensamt 

mål bör användas. Detta team kan bland annat utgöras av läkare från olika 

specialiteter, fysioterapeut, sjuksköterska och kurator.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Omvårdnad är sjuksköterskans specialistområde och målet med god omvårdnad är 

att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande. Omvårdnad ska ges 

respektfullt till alla och ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Vårdandet bör vara personcentrerat vilket innebär 

att hela personen ska synliggöras och att patienten inte blir sin sjukdom eller sina 

symtom. Patienten ska själv få vara med och påverka sin vård och patientens egen 
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syn på sin sjukdom och ohälsa ska respekteras och bekräftas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det är sjuksköterskan som ansvarar för att patienten 

blir så delaktig i sin vård som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

När en person är i behov av vård blir personen en patient och hamnar då i en 

beroendeställning gentemot personalen inom sjukvården. I en sådan situation är 

det viktigt att arbeta för att bevara patientens autonomi och integritet. Det latinska 

ordet integritet betyder hel och okränkbar och innebär att människan har ett 

egenvärde. Genom att respektera patienten som person visas respekt för 

integriteten. Alla människor har integritet oavsett fysiskt tillstånd och intellektuell 

kapacitet, integriteten upphör alltså inte bara för att personen i fråga inte själv 

förmår hävda den (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

2.4 Teoretisk referensram  

Litteraturöversikten utgår ifrån Dorothea Orems egenvårdsteori relaterat till 

egenvård, samspel och integritet. Enligt Orem (2001) ersätts egenvården av 

omvårdnad i de situationer där patienten själv inte kan utföra detta. Målet med 

omvårdnad är att så långt som möjligt hjälpa patienten till att utföra egenvården 

självständigt. Det bör finnas en balans mellan patientens egenvårdsbehov och 

egenvårdsförmåga, om patientens egenvårdsbehov är större än patientens 

egenvårdsförmåga så har patienten alltså ett behov av omvårdnad för att 

kompensera denna obalans. Egenvårdsbrist handlar om att patienten inte kan vårda 

sig själv eller vara så delaktig som önskas och att patienten har ett stort behov av 

hjälp från anhöriga och vårdpersonal. Omvårdnadssystemet beskrivs som att ge 

patienten omvårdnad vid behov av hjälp. Genom råd, stöd, och uppmuntran kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten till en välfungerande egenvård, 

patientundervisningen underlättar patientens inlärnings- och utvecklingsförmåga. 

Patientens ålder, hälsotillstånd, kunskap, livserfarenhet och resurser är alla faktorer 

som påverkar vilken egenvårdsförmåga patienten har (a.a.).  

 

2.5 Problemformulering  

Höftfraktur är en vanlig skada, framförallt hos äldre personer. För en person som 

drabbas av en höftfraktur innebär det ofta en stark smärta och kan för många vara 
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en omvälvande upplevelse med känslor av oro, rädsla och ångest. För att patienten 

ska återfå en god fysisk förmåga är en tidig mobilisering central, vilket kräver 

egenvård. Ibland saknar patienten förmåga till egenvård och då är det viktigt att 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal ger patienten den omvårdnad som krävs 

för hjälpa patienten med detta. Kunskap om patienternas egna upplevelser är 

centralt inom omvårdnad, och sådan kunskap kan bidra till ökade möjligheter att 

tillgodose patienternas behov och leda till förbättringar i vården. 

 

2.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av 

vården vid höftfraktur.  

 

2.7 Definition av centrala begrepp  

2.7.1 Vård 

Slutenvård: ”hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver 

resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård” 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

3. Metod 

3.1 Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att befintlig 

forskning har studerats (Friberg, 2012).  

 

3.2 Urval 

Databaserna Cinahl och PubMed fokuserar på omvårdnadsforskning och har 

använts för litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna har 

även använt sig av databaserna Web of Science och Psycinfo. Databassökningen 

baserades både på fritext och indexerande ämnesord. De sökord som har använts i 

olika kombinationer är: Hip Fracture, Perception, Experience, Care, Nursing, 

Patient, Perspective och Hospital (se tabell 1). De Booleska operatorerna AND och 

OR samt trunkering har använts (Östlundh, 2012).  
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Inklusionskriterier: Artiklar som motsvarade syftet, var skrivna på engelska, 

publicerade år 2000 eller senare och tillgängliga i fulltext. Artiklarna skulle även 

vara Peer Reviewd, vilket innebär att de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

(Östlundh, 2012). Artiklar som uppfyllde kravet på hög eller medelhög kvalitet 

enligt granskningsprotokollen (Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz & 

Bathsevani, 2006). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats.  

 

Exklusionskriterier: Artiklar som inkluderade patienter med kognitiv 

funktionsnedsättning, samt patienter under 18 år.  

 

3.2.3 Tabell 1. Databassökning  

 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=10 

CINAHL Hip Fracture AND 
Experience* AND 
Care 

5625 
339 
123 

0 
0 
43 

0 
0 
10 

 
 
6 

CINAHL Hip Fracture AND 
Experience* AND 
Nursing 

5625 
339 
48 

0 
0 
13 

0 
0 
4 

 
 
1 

CINAHL 
 

Patient experience 
AND Hip Fracture 
AND Hospital care  

62 304 
189 
26 

0 
0 
8 

0 
0 
0  

 
 
0  

PsycINFO 
 
 

Hip fracture AND  
Perception OR 
Experience* AND  
Patient AND  
Care 

900 
43 
149 
113 
66 

0 
0 
0 
0 
17 

0 
0 
0 
0 
1  

 
 
 
 
1 

PsycINFO 
 

Patient experience 
AND Hip fracture 
AND Hospital care 

70 665 
47 
20 

0 
0 
7 

0 
0 
0 

 
 
0  

PubMed Hip Fracture AND 
Nursing AND 
Experience 

23934 
1532 
48 

0 
0 
16 

0 
0 
3 

 
 
0 

PubMed Hip Fracture AND 
Nursing AND 
Perception*  

23934 
1532 
26 

0 
0 
9 

0 
0 
4 

 
 
1 

Web of 
Science 

Hip Fracture AND 
Perception AND  
Care 

28 418 
153 
69 

0 
0 
18 

0 
0 
3 

 
 
0 

Web of 
Science 

Hip Fracture AND 
Patient Perception 
AND Hospital  

28 418 
127 
42 

0 
0 
4 

0 
0 
1 

 
 
0 

Web of 
Science  

Hip Fracture AND  
Patient Perspective  

28 418 
248 

0 
92 

0 
27 

 
1 
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3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Värdering av artiklarnas kvalitet genomfördes med Högskolan Dalarnas 

modifierade version av Forsberg och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och 

Bathsevani (2006) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar (se 

bilaga 2 och 3). Båda granskningsmallarna utgår ifrån frågor där varje fråga 

motsvarar noll eller ett poäng, ju fler poäng artikeln får desto högre kvalitet har 

den. För kvalitativa artiklar innebär 20-25 poäng hög kvalitet och 15-19 poäng 

medelhög kvalitet. För kvantitativa artiklar innebär 23-29 poäng hög kvalitet och 

18-22 poäng medelhög kvalitet. För både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

innebär 80-100 % hög kvalitet och 60-79 % medelhög kvalitet. Artiklar under 60 

% innebär låg kvalitet (a.a.). Efter granskning delades artiklarna in i 

kvalitetsnivåer, grad ett motsvarar hög kvalitet, grad två medelhög och grad tre låg 

kvalitet. De artiklar som användes till denna litteraturöversikt uppfyller kravet på 

hög eller medelhög kvalitet (se bilaga 1, tabell 3).  

 

3.3.1 Tabell 2. Indelning kvalitetsnivå  

 

Grad Antal procent Kvalité Antal poäng, 
kvantitativ 

Antal poäng, 
kvalitativ 

1 80 - 100 % Hög 23-29 20-25 

2 60 - 79 % Medelhög 18-22 15-19 

3 0 - 59 % Låg 0-17 0-14 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Litteraturöversiktens författare har både samarbetat och delat upp arbetet 

sinsemellan. Uppdelningen av arbetet gjordes genom individuell sökning i 

databaserna, där gemensamt valda sökord användes. Sökningarna dokumenterades 

i en tabell för att ge översikt av sökord och träffar. Författarna granskade artiklarna 

individuellt och diskuterade sedan artiklarna och tog upp eventuella funderingar. 

Författarna samarbetade vid författandet av bakgrund, metod, resultat och 

diskussions genom ett dokument i Google Drive, de hade även fysiska träffar och 

kontinuerlig kontakt på telefon och via chatt-verktyg.  
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3.5 Analys och tolkning av data 

Litteraturöversiktens författare skrev ut varsitt exemplar av alla artiklar och läste 

dessa enskilt flertalet gånger för att få en bra överblick, efter att författarna läst 

artiklarna diskuterades resultatet och relevanta delar som motsvarade syftet 

markerades. De likheter och skillnader som framkom ur artiklarnas resultat 

sorterades under olika kategorier för att sedan redovisas i litteraturöversikten 

(Friberg, 2012; Polit & Beck, 2012).  

 

3.6 Etiska överväganden  

Forsberg och Wengström (2016) menar att det är viktigt med etiska överväganden 

gällande urval och resultat men att litteraturöversikter inte behöver något 

godkännande från etisk kommitté. Litteraturöversiktens författare har strävat efter 

att ha ett objektivt förhållningssätt till litteraturen och har försökt att inte låta 

personliga värderingar och reflektioner påverka resultatet. Översättningen av 

artiklarna har gjorts så exakt som möjligt för att inte förvränga innehållet, 

författarna har sedan formulerat om översättningen till sina egna ord för att 

undvika plagiat. De artiklar som ingår i litteraturöversikten redovisas i 

referenslistan samt i bilaga 1 (tabell 3).  

 

4. Resultat  

Litteraturöversiktens resultat är en sammanställning av resultatet från tio 

vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna som 

presenteras i denna litteraturöversikts resultatdel är genomförda i Sverige (n=6), 

England (n=1), Kanada (n=1) och USA (n=2).  

 

Patienternas upplevelser av vården vid höftfraktur presenteras genom tre olika 

kategorier: kommunikation och information, bemötande och trygghet samt smärta 

och smärtlindring.  

 

4.1 Kommunikation och information  

Flera studier visade att patienterna upplevde att kommunikation och information 

under vårdtiden var viktigt (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström, 2013; 
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Johansson, Bååth, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 2013; Olsson, Nyström, Karlsson 

& Ekman, 2005). Patienternas behov av information varierade dock och vissa 

patienter var i större behov av information än andra (Olsson et al., 2005; 

Malmgren, Törnvall & Johansson, 2014). Vissa patienter uppskattade och var 

tacksamma för den information de fick av vårdpersonalen, och även om de ibland 

ville ha mer information så bad de ändå inte om det. Andra patienter förlitade sig 

helt på att vårdpersonalen skulle ta allt ansvar för att deras rehabilitering gick 

enligt planen och var inte intresserade av att få eller diskutera information som 

kunde vara bra för dem (Olsson et al., 2005). I en studie upplevde patienterna att 

kommunikationen och informationen de fick var bra så länge de själva ställde 

frågor (Malmgren et al., 2014). Patienterna i en annan studie visste inte hur de 

skulle bära sig åt för att få mer information (Olsson et al., 2005). I vissa situationer 

upplevde patienterna kommunikationen som bristande, de upplevde att de inte togs 

på allvar och att de ibland blev ignorerade, de upplevde även att sjuksköterskan 

undanhöll dem information och fattade beslut utan patientens egen medverkan 

(Aronsson et al., 2013; Malmgren et al., 2014). I en studie upplevde patienterna att 

de själva inte fick välja metod för anestesin inför operationen, istället hade 

narkosläkaren redan valt anestesimetod och patienten blev informerad först när 

beslutet redan var fattat (Malmgren et al., 2014). En patient beskrev att han inte 

visste något om vad som skulle ske förrän han hörde personalen prata med 

varandra om planen med den fortsatta vården för honom (Aronsson et al., 2013). 

Dialogen mellan patient och vårdpersonal upplevdes vara viktig för att patienterna 

skulle känna välbefinnande. Patienterna upplevde även att vardagligt småprat 

kunde minska deras upplevelse av smärta (a.a.).  

 

Patienterna kunde inte alltid minnas vilken information de fått och vad som hänt 

dem i samband med ambulanstransport och operation (Aronsson et al., 2013; 

Malmgren et al., 2014). Efter operationen beskrev patienter att de inte kunde 

minnas vad vårdpersonalen sagt innan operationen, några patienter kunde inte 

minnas att de fått information över huvud taget medan andra patienter visste att de 

fått information, men vad informationen handlade om kunde de inte minnas. 

Patienterna var medvetna om att de ibland hade svårigheter att ta till sig 
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informationen i samband med att de fortfarande var påverkade av medicineringen 

(Malmgren et al., 2014).  

 

I studien av Borkan och Quirk (1992) hade patienterna olika uppfattning av hur 

rehabiliteringen och livet efter skadan skulle bli, många var säkra på att de skulle 

bli helt återställda inom kort tid, medan andra inte trodde att de inte skulle bli det. 

Studier av Borkan och Quirk (1992) och Schiller et al. (2015) visade att 

patienterna ibland inte visste någonting om hur tiden efter höftfrakturen och 

operationen skulle bli. I studien av Schiller et al. (2015) tyckte patienterna att de 

hade dåliga förkunskaper om att drabbas av höftfraktur och visste därför inte heller 

hur rehabiliteringen skulle ske, de önskade att de fått någon form av 

informationsbroschyr.  

 

4.2 Bemötande och trygghet  

Studier visade att bemötandet från vårdpersonalen hade stor betydelse för 

patienternas upplevelser av vården (Aronsson et al., 2013; Johansson et al., 2013; 

Malmgren et al., 2014). Att sjuksköterskor visade respekt, var empatiska, 

engagerade och hjälpsamma var av stor vikt för patienterna (Johansson et al., 

2013; Malmgren et al., 2014). I studien av Aronsson et al. (2013) beskrev 

patienterna att de kände sig väl bemötta genom att vårdpersonalen ofta frågade hur 

de kände sig och att beröring ökade deras välmående och gav dem en ökad 

trygghetskänsla. I studien av Schiller et al. (2015) var patienterna osäkra på 

huruvida den vård de fått var den bästa möjliga med tanke på att de själva inte 

visste vad som var bra och inte.  

 

4.3 Smärta och smärtlindring 

Studier visade att upplevelsen av smärta var en stor del av de upplevelser 

patienterna hade vid vården av deras höftfraktur (Archibald, 2003; Hall-Lord, 

Wilde Larsson, Bååth & Johansson, 2004; Johansson et al., 2013; Hallström, 

Elander & Rooke, 2000; Malmgren et al., 2014; Lucki, Napier & Wagner 2012). 

Patienterna förhöll sig ofta passivt till den smärta de upplevde och menade att viss 

smärta var att räkna med och att det bara var att acceptera. Patienterna undvek 

fysisk ansträngning både innan- och efter operationen eftersom att de upplevde att 
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det gjorde ont hela tiden, förutom när de låg stilla (Hallström et al., 2000). 

Operationen av höftfrakturen skedde oftast dagen efter inskrivning och 

sjukhusvistelsen var cirka två veckor. Patienterna upplevde mer intensiv smärta 

vid vila under dagen då de skrevs in på sjukhuset, i jämförelse med dagen efter 

operation samt dagen innan de skrevs ut. Patienterna upplevde att smärtan var mer 

intensiv, både i vila och vid aktivitet, innan operationen (Hall-Lord et al., 2004; 

Johansson et al., 2013). Trots att patienterna hade ont avslöjade de att de inte ville 

störa personalen och frågade därför inte om hjälp med smärtlindring. Vissa av 

patienterna försökte ge sken av att de inte hade så ont. När ingen vårdpersonal var 

i rummet uttryckte en patienten smärta men när hon sedan blev tillfrågad av 

vårdpersonalen om smärtan så förnekade hon istället att hon hade ont. Andra 

patienter trodde att de redan fick optimal smärtlindring, därför frågade de heller 

inte om mer smärtlindring även om de hade ont (Hallström et al., 2000). Det var 

inte ovanligt med biverkningar från den smärtstillande medicinen, patienterna 

upplevde ibland dessa biverkningar som värre än själva smärtan, biverkningarna 

kunde vara minnesrubbningar och en känsla av oklarhet (Aronsson et al., 2013; 

Hallström et al., 2000). I studien av Hallström et al. (2000) erbjöds i dessa fall 

ingen alternativ medicinering.  

 

5. Diskussion  

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet av litteraturöversikten visade att kommunikation och information, 

bemötande och trygghet samt smärta och smärtlindring var teman som framkom 

gällande patienternas upplevelse av vården vid höftfraktur. Kommunikation och 

information var en viktig del av vården då patienterna ville vara delaktiga och få 

löpande information om vad som hände och vad som skulle ske gällande deras 

vård. Trygghet var en känsla som tillkom av beröring från vårdpersonalen och 

uppskattades då patienterna upplevde sig som mest utsatta. Smärtlindringen var 

viktig för att patienterna skulle känna välbefinnande och inte ha ont.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visade att trots att patienterna hade olika behov av information under 

vårdtiden (Olsson et al., 2005) så var kommunikation och information ändå en stor 
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och viktig del av patienternas upplevelser av mötet med vården (Aronsson et al., 

2013; Johansson, Bååth et al., 2013; Olsson et al, 2005).  

 

5.2.1 Att vara delaktig  

Resultaten visade att patienterna ibland upplevde att de inte togs på allvar, att 

sjuksköterskan ibland dolde information från dem (Aronsson et al., 2013; 

Malmgren et al., 2014). Patienterna upplevde även att de bara fick information 

genom att själva ställa frågor (Malmgren et al., 2014) och att de i vissa fall inte 

visste hur de skulle bära sig åt för att få mer information (Olsson et al., 2005).  

 

Vårdpersonalen ska stötta patienten till att vara så delaktig som möjligt i sin egen 

vård, det är sjuksköterskans ansvar att identifiera patientens omvårdnadsbehov och 

att undervisa patienten för att underlätta dennes inlärnings- och 

utvecklingsförmåga (Orem, 2001). Att inte veta vad som ska hända kan orsaka oro 

hos patienten, därför är det viktigt att patienterna känner att de själva vågar ställa 

frågor till vårdpersonalen om de är något de undrar över. Genom att patienterna 

löpande informeras om vad som sker och vilken plan som finns för just dem blir de 

mer insatta i sin egen vård, vilket kan leda till att de känner sig mer delaktiga. 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 1, 1 §) syftar bland annat till att patientens 

delaktighet ska främjas. “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten” (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 5, 1§). 

Varje patient ska ses som unik och behoven är olika hos varje enskild person 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

5.2.2 Att vara i behov av hjälp och av att få information  

Resultaten visade att patienterna ville veta vad de själva kunde göra för att bli 

återställda efter höftfrakturen (Malmgren et al., 2013). Patienterna kände sig ibland 

utsatta och obetydliga (Olsson et al., 2005) och då var i behov av vårdpersonalens 

kunskap och hjälp (Aronsson et al., 2013). Resultaten visade även att vissa 

patienter upplevde att de hade dåliga förkunskaper om att drabbas av höftfraktur 

och därför önskade någon form av informationsbroschyr (Schiller et al., 2015). 
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Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, vilken tidpunkt patienten kan 

förvänta sig att få vård, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar samt 

eftervård (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 3). När patienter inte kan vårda sig 

själva eller inte kan vara så delaktiga i sitt eget vårdande som de kanske önskat har 

de ett stort behov av hjälp från vårdpersonal och anhöriga, vilket benämns med 

ordet egenvårdsbrist. Med hjälp av råd och stöd kan sjuksköterskan uppmuntra 

patienten till att självständigt utföra sin egenvård (Orem, 2001). En patient som 

inte kan vårda sig själv och behöver hjälp hamnar i en beroendesituation gentemot 

vårdpersonalen, då är det viktigt att arbeta på ett sådant sätt att patientens integritet 

och autonomi bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I de situationer där 

patienten har en bristande förmåga till egenvård kan vårdpersonalen värna om 

patientens autonomi, integritet och bemöta patienten på ett respektfullt sätt genom 

att förhöra sig om hur patienten vill ha hjälp, för att inte ta någonting för givet och 

på så vis riskera att kränka patientens integritet. Det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmuntrar och stöttar patienten att använda sina egna resurser för att utföra 

egenvård. För att patienterna ska ha möjlighet att själva bidra till sin rehabilitering 

bör de få information flera gånger, både muntligt och skriftligt. En 

informationsbroschyr kan vara användbar då patienten kan ta med broschyren hem 

efter utskrivning från sjukhuset för att fortsätta sin rehabilitering i hemmet. 

Socialstyrelsen (2003) menar att ett skriftligt material kan leda till att patienterna 

har lättare att minnas informationen, även långt efter utskrivning från sjukhus.  

 

5.2.3 Lindra lidande   

Resultaten visade att smärta var en central del av patienternas upplevelser vid 

vården av deras höftfraktur (Archibald, 2003; Hall-Lord et al, 2004; Johansson et 

al., 2013; Hallström et al., 2000; Malmgren et al., 2014; Lucki et al., 2012). 

Gällande patienternas behov av smärtlindring uppstod ibland brister i 

kommunikationen då sjuksköterskorna förväntade sig att patienterna skulle fråga 

om smärtstillande vid behov, medan patienterna såg vårdpersonalen som experter 

och därför antog att de redan fick optimal smärtlindring. Vissa patienter ville inte 

vara till besvär för vårdpersonalen och förnekade ibland sin smärta, trots att 

vårdpersonalen frågade om de hade ont (Hallström et al., 2000). Det inte var inte 

heller ovanligt med biverkningar från den smärtstillande medicinen och 



 

14 

 

patienterna upplevde ibland biverkningarna som värre än själva smärtan (Aronsson 

et al., 2013; Hallström et al., 2000). Några av patienterna upplevde beröring som 

värdefull och att den ökade deras trygghetskänsla samt skapade välbefinnande 

(Aronsson et al., 2013). 

 

För att ha möjlighet att lindra patientens smärta på bästa sätt bör vårdpersonalen 

fråga om patientens smärtupplevelse. Genom att regelbundet fråga om patientens 

smärta och genom att använda VAS för att mäta patientens smärta och på så vis ha 

möjlighet att lindra den skulle kommunikationsmissar inte behöva uppstå. Att 

tidigt i vårdkontakten uppmana patienten till att själv informera om sin smärta och 

be om mer smärtlindring vid behov skulle kunna leda till ett minskat lidande för 

patienten. I de situationer där patienterna inte vill vara vårdpersonalen till last och 

förnekar sin smärta trots att vårdpersonalen frågat om den gör det svårt för 

vårdpersonalen att lindra patientens smärta, vilket kan leda till ett ökat lidande för 

patienten och en sämre upplevelse av vårdtiden. I dessa fall bör sjuksköterskan 

förklara vikten av att patienten delar sina känslor och tankar med vårdpersonalen 

för att få rätt smärtlindring. Genom att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ger 

patienten tid och bjuder in patienten till samtal kan dessa situationer förhindras och 

få patienten att inse att hen inte är till besvär och att vårdpersonalen är där för 

patientens skull och för att lindra dennes lidande. Orem (2001) menar att det är 

sjuksköterskans ansvar ge patienten råd, stöd och uppmuntran. Att patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses är en del av kraven 

på hur hälso- och sjukvården ska bedrivas (HSL, SFS 1982:763, 2a §). 

 

Ett av målen med god omvårdnad är att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Trots att beröring är något som kan lindra lidande 

och skapa välbefinnande hos vissa patienter kanske det inte lindrar lidandet hos 

alla patienter då alla människor har olika referensramar gällande integritet och 

kroppskontakt. För vissa patienter kan beröring vara viktigt, medan den för andra 

kanske kan vara skadlig eller upplevas som obehaglig. Därför är det viktigt att 

möta varje individ och tillgodose just den personens behov, vilket kan uppnås 

genom en fungerande kommunikation där patientens åsikt står i fokus.  
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5.3 Metoddiskussion  

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att 

litteraturöversiktens författare har studerat befintlig forskning för att få en 

överblick över kunskapsläget inom ett visst område som är omvårdnadsrelaterat, 

eller om ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 2012). 

Enligt Polit och Beck (2012) innebär reliabilitet att om någon annan person väljer 

att göra en liknande studie ska denne person komma fram till liknande resultat. 

Genom att tydligt beskriva studiens metod och tillvägagångssätt samt genom att 

redovisa sökord och sökstrategi tycker författarna att de uppfyller detta. 

  

De artiklar som verkade svara mot syftet men inte fanns i tillgängliga i fulltext har 

beställts genom Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökningarna resulterade i tio valda 

artiklar, varav nio är publicerade mellan år 2000-2015, en artikel är dock 

publicerad år 1992. Denna artikel inkluderades i resultatet trots att den inte 

motsvarade inklusionskriterierna eftersom att litteraturöversiktens författare ansåg 

att den motsvarade syftet samt att patienternas upplevelser inte förändras över tid 

trots att sjukvården har utvecklats sedan 1992. Flera artiklar som passade syftet har 

exkluderats eftersom att de fokuserade på fler patientgrupper än den författarna 

valt att skriva om i denna litteraturöversikt. De kombinerade sökorden och valda 

databaserna gav få träffar på relevanta artiklar som motsvarade syftet, trots detta 

anser författarna att de få artiklar som motsvarade syftet var användbara. Eftersom 

att de inkluderade artiklarna kommer från olika länder (se bilaga 1, tabell 3) har 

litteraturöversikten fått ett bredare perspektiv av patienternas upplevelser.  

 

Litteraturöversiktens resultat baseras både på kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att användandet av både kvalitativa och 

kvantitativa studier breddar forskningsresultatens perspektiv. De artiklar som 

användes i resultatet var av hög och medelhög kvalitet enligt Högskolan Dalarnas 

modifierade version av Forsberg och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och 

Bathsevani (2006) granskningsprotokoll för kvalitativa (bilaga 2) och kvantitativa 

studier (bilaga 3). Litteraturöversiktens författare granskade noggrant de utvalda 

artiklarna individuellt för att sedan jämföra uppnådda poäng med varandras 

resultat och diskuterade sedan de skillnader de kommit fram till för att bestämma 
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slutgiltig poängsättning för varje enskild artikel. Att författarna båda bidragit till 

litteraturöversiktens alla moment ser författarna som en styrka. Polit och Beck 

(2012) menar att studiens tillförlitlighet påverkas positivt av att den gjordes av två 

författare.  

 

Två av artiklarna är författade av samma forskare, vilket både kan ha för- och 

nackdelar. Fördelen med detta kan vara att artikelförfattarna har stor kunskap om 

området, medan nackdelarna kan vara att de redan har förståelse för ämnet efter 

den första studien och därför kan ha förutfattade meningar i nästa studie. 

Personliga värderingar kan ge studien ett felaktigt resultat. 

 

5.4 Etikdiskussion  

Artiklarna som ligger till grund för resultatet i denna litteraturöversikt har samtliga 

blivit godkända av en etisk kommitté eller varit övervägda och motiverade med 

etiska krav. Efter granskning av originalartiklarna ser litteraturöversiktens 

författare inget som uppfattas som diskriminerande eller kränkande mot någon 

person som nämns i artiklarna, varken patienter eller vårdpersonal. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är medelåldern för att drabbas av en höftfraktur 80 år 

vilket återspeglar sig i denna litteraturöversikts resultat då majoriteten av 

patienterna i originalartiklarna var äldre. Litteraturöversiktens författare har 

diskuterat om denna grupp kan vara särskilt utsatt då äldre personer kan vara sköra 

och valde därför att exkludera artiklar som inkluderade patienter med nedsatt 

kognitiv förmåga. Att datainsamlingen till majoriteten av originalartiklarna 

genomfördes under patienternas vårdtid kan ha påverkat hur patienterna beskrev 

sina upplevelser av höftfrakturen eftersom att de kan ha varit påverkade av 

läkemedel eller av andra faktorer som en sjukhusvistelse kan resultera i 

exempelvis sömnbrist och en känsla av att inte vara lika trygg som i hemmet.  

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversiktens resultat kan bidra till att sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal får mer förståelse för patienter som drabbats av en höftfraktur och 

vilka upplevelser dessa patienter har haft av vården. Ökad kunskap om 
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patientgruppen kan ge sjuksköterskor och övrig vårdpersonalen en bättre förmåga 

att stödja patienterna, vilket kan leda till en bättre följsamhet till egenvården. 

Genom att patienternas mobilisering och rehabilitering kommer igång tidigt och 

fungerar bra kan komplikationer som trycksår, ventrombos och lunginflammation 

undvikas, patienten kan även återfå en bra funktion och snabbt återgå till hemmet. 

Detta kan bidra till att samhällets resurser sparas genom att patienternas vårdtid 

blir kortare.  

 

5.6 Konklusion 

Litteraturöversiktens författare upplever att kommunikation är det mest centrala i 

resultatet av denna litteraturöversikt, då kommunikation är den röda tråden genom 

resultatets alla delar. Patienternas upplevelser av information, trygghet, 

bemötande, smärta och smärtlindring påverkas alla av huruvida kommunikationen 

mellan dem och vårdpersonalen har varit fungerande eller bristande. Författarna 

anser att det är viktigt att sjuksköterskor försöker identifiera varje patients 

individuella förutsättningar och behov, för att ha möjlighet att anpassa 

information, kommunikation och egenvård så att varje patients behov tillgodoses.   

 

5.7 Förslag till vidare forskning  

Många personer drabbas årligen av en höftfraktur, därför är det av stor vikt att ta 

reda på hur de som drabbas upplever detta. Det finns många studier som handlar 

om patienters upplevelser av höftfraktur i efterförloppet, det vill säga långt efter 

skadetillfället (när patienten är tillbaka i hemmet), samt om hur höftfrakturen 

påverkat deras liv. Därför anser litteraturöversiktens författare att mer forskning 

om patienternas upplevelser av höftfrakturen under själva vårdtiden på sjukhus 

borde göras.  
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Bilaga 1  
 
Tabell 3. Sammanställning av artiklar (n=10) som ligger till grund för resultatet.  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Archibald, G. 
 
2003 
 
 
England  

Patients’ experiences of hip 
fracture. 
 
 
 

To explore the experiences of individuals who 
had suffered a hip fracture. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metodik 
 

n=5 äldre patienter 
(fyra kvinnor och en 
man) 

Fyra huvudteman framkom. 
Detta gav förståelse för 
patienternas upplevelser samt 
behov av utveckling. 

Medel, 
60 % 

Aronsson, K., 
Björkdahl, I., & 
Wireklint 
Sundström, B.   
  
2013  
  
Sverige  

Prehospital emergency care for 
patients with suspected hip 
fractures after falling - older 
patients’ experiences.  

To describe and explain older patients’ lived 
experiences of prehospital emergency care in 
case of suspected hip fractures after falling. 

Kvalitativ  
  
Fokusgruppen  
intervjuades  
enskilt.  

n=10 äldre patienter 
(sju kvinnor och tre 
män)  

Tre huvudteman framkom. 
Patienterna är glada över att 
de blivit “räddade” trots både 
dåliga och bra erfarenheter.  

Hög,  
84 %  

Borkan, J.M., & 
Quirk, M. 
 
1992 
 
USA 

Expectations and outcomes 
after hip fracture among the 
elderly. 

To address the relationship between initial 
expectations and changes in ambulatory status 
from prefracture to three months post-fracture. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv kohortstudie 
 

n=10 patienter Även psykosociala faktorer 
kan ha en betydande roll i 
rehabiliteringen hos äldre.  

Medel, 
72 % 



 

 

Bååth, C., Hall-
Lord, M-L., 
Johansson, I., & 
Wilde Larsson, B. 
 
2004 
 
Sverige 

Experiences of pain and 
distress in hip fracture patients 

To investigate: (1) experiences of physical pain 
in elderly patients with hip fracture; (2) if 
background variables, confusion, experiences of 
pain and distress and interventions aimed at 
reducing pain and distress, functional ability, 
pain in the ambulance, and type of fracture 
varied between two groups of patients. 

Kvantitativ 
 
Deskriptiv prospektiv 
design 

n=49 äldre patienter 
(37 kvinnor och 12 
män) 

En uppenbar skillnad ses 
mellan smärtupplevelser hos 
patienterna - vilket gör det 
viktigt att bedöma patientens 
smärta. 

Hög, 
80 % 

Ekman, I., 
Karlsson, J., 
Nyström, A-E., & 
Olsson, L-E. 
 
2006 
 
Sverige 

Admitted with a hip fracture: 
patient perceptions of 
rehabilitation. 

Describe the hip fracture patients’ own 
perceptions of their situation and views of their 
responsibility in the rehabilitation process.  

Kvalitativ  
 
Fenomenografisk 
analys   

n=13 äldre patienter 
(två män och elva 
kvinnor) 

Patienterna har olika behov 
av information beroende på 
personlighet. Vården måste 
individualiseras.  

Hög, 
84 % 

Elander, G., 
Hallström, I., & 
Rooke, L. 
 
1999 
 
Sverige 

Pain and nutrition as 
experienced by patients with 
hip fracture 

Investigate patients with hip fracture with 
respect to their experiences of care concerning 
pain and nutrition. 

Kvalitativ n=9 
  

Resultatet visar att olika 
faktorer i vården påverkar 
direkt och indirekt 
patienternas upplevelse av 
vårdens kvalitet. 

Medel, 
76 % 

Jansson, I., 
Malmgren, M., & 
Törnvall, E. 
 
2013 
 
Sverige 

Patients with hip fracture: 
Experiences of participation in 
care.  

To describe patients’ experiences of 
participation during hospilazation for hip 
fracture. 

Kvalitativ  
Intervjustudie 

n=11 patienter (sex 
kvinnor och fem män) 
 
 

Patienternas upplevelser av 
deltagandet i sin vård styrs av 
personliga omständigheter, 
behov och önskemål. 

Hög, 
80 % 



 

 

Johansson, I., 
Bååth, C., Wilde-
Larsson, B., & 
Hall-Lord, M. L. 
 
2012 
 
Sverige  

Acute confusion states, pain, 
health, functional status and 
quality of care among patients 
with hip fracture during 
hospital stay.  

To investigate: acute confusion states, pain and 
pain relief, physical health, psychological well-
being and functional status among patients with 
hip fracture during hospital stay. A further aim 
was to describe patient’s perceptions of quality 
of care.  

Kvantitativ 
 
Deskriptiv prospektiv 
design  
 
 

n=49 patienter (35 
kvinnor och 14 män)  

Att sjuksköterskor visade 
respekt, var empatiska och 
engagerade var av stor vikt 
för patienterna.  

Hög,  
83 % 

Lucki, M. M.,  
Napier, D. E., & 
Wagner, C.  
 
2012 
 
USA 

Preoperative care management 
of patients with hip fractures 
during the wait time between 
emergency department 
discharge and operating room 
admission for surgical repair. 

To examinate the preoperative care management 
of patients with hip fractures during the wait 
time between emergency department discharge 
and operating room. 

Kvantitativ 
 
Deskriptiv studie med 
datainsamling genom 
systematiska 
retrospektiva diagram 

n=137 patienter (83 
patienter från sjukhus 
A, 33 patienter från 
sjukhus B och 21 
patienter från sjukhus 
C) 

Patienternas fokus var på 
antalet timmar de väntade på 
operation och inte 
nödvändigtvis på vårdens 
kvalitet under denna väntetid. 

Medel,  
76 % 

Schiller, C., 
Franke, T., Belle, 
J., Sims-Gould, J., 
Sale, J., & Ashe. 
M. C. 
 
2015 
 
Kanada 

Words of wisdom - patient 
perspective to guide recovery 
for older adults after hip 
fracture: a qualitative study. 

To summarize patient-generated advice, or 
messages, for the recovery experience of older 
adults with hip fracture. And to identify ways 
health professionals could utilize these messages 
to develop health communication for clinical 
practice. 

Kvalitativ intervjustudie n=19 (11 patienter 
och 8 familje- 
medlemmar eller 
andra vårdgivare) 

Att vid rehabilitering söka 
stöd, röra sig mer och bevara 
perspektiv.  

Medel,  
72 % 



 

 

Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvalitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 

 
 



 

 

Bilaga 3  

Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvantitativa studier  

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


