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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Ledrörelse- och belastningsrestriktioner är vanliga efter en total höftprotesoperation och 
syftar till att undvika att höftleden luxerar eller att suturerad muskulatur släpper under 
tiden som mjukdelarna läker, vanligen 6 – 8 veckor. Proteser och operationsteknikerna 
har förändrats med åren vilket lett till att antalet postoperativa luxationer minskat, och 
därav har vissa ortopedkliniker i Sverige börjat frångå postoperativa ledrörelse- och 
belastningsrestriktioner.  
Syfte: 
Att kartlägga vilka ledrörelse- och belastningsrestriktioner som rekommenderas efter en 
total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker samt om restriktionerna har 
förändrats under de senaste fem åren.   
Metod: 
Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av en egenformulerad 
validerad webbenkät. 
Huvudresultat: 
Av de 16 svarande klinikerna uppgav 81 % att de hade någon form av restriktion 
(ledrörelse- eller belastningsrestriktion) för sina höftprotesopererade patienter. Vanligast 
var ledrörelserestriktioner där 62 % av respondenterna svarade ja på frågan 
”rekommenderar din enhet/klinik patienter som opereras med höftprotesoperation några 
ledrörelserestriktioner”. Motsvarande siffra för belastningsrestriktioner var 50 %. En total 
avsaknad av restriktioner förekom hos 19 % av de svarande klinikerna. 63 % av 
klinikerna svarade att belastningsrestriktionerna hade förändrats för mer än 10 år sedan 
medan 50 % av klinikerna svarade att ledrörelserestriktionerna hade förändrats de senaste 
5 åren. Resultatet i vår studie tydde på att användandet av postoperativa restriktioner har 
minskat. Den vanligaste förändringen var en minskning av användandet av postoperativa 
ledrörelserestriktioner, vilket hade skett hos 60 % av respondenterna. 
 
 
Konklusion: 
Vår studie visade att 4 av 5 svenska ortopedklinikerna som deltog i vår enkätstudie 
använde sig av ledrörelse- eller belastningsrestriktioner efter en höftprotesoperation och 
att 1 av 5 inte använde restriktioner. Hälften av klinikerna har förändrat 
ledrörelserestriktionerna de senaste fem åren, och färre än 40 % har förändrat 
belastningsrestriktionerna. 
 
Nyckelord: 
Höftprotes 
höftplastikoperation  
Belastningsrestriktion 
Ledrörelserestriktion 
Enkätstudie 
 
 



 
 
 
 
Abstract 
 
Background: 
Joint movement- and load precautions are common after a total hip arthroplasty and aims 
to prevent dislocation of the hip and to prevent the loss of sutured muscles while the soft 
tissue heal, usually 6-8 weeks.  Prosthesis and surgical technics have changed over the 
years, which had led to a reduced number of postoperative hip dislocations and hence 
have some orthopedic clinics in Sweden begun abandon postoperative joint movement- 
and load precautions. 
Aim: 
A mapping of the use of joint movement- and load precautions in Swedish orthopedic 
clinics and if there has been any changes in precautions during the last five years. 
Method: 
The study was conducted as a quantitative cross-sectional study with the help of a self-
developed validated online survey. 
Result: 
81 % of the 16 respondent clinics stated they had some form of precautions (joint 
movement- or load precautions) for their hip replaced patients. The most common 
precaution was joint movement where 62% of respondents answered yes to the question 
"Does your unit/Clinic recommend patients undergoing surgery with total hip 
replacement any joint movement precautions". The corresponding figure for load 
precautions was 50%. A total absence of restrictions occurred in 19 % of the respondent 
clinics. 63 % responded that modifications of load precautions took place for more than 
10 years ago while 50 % responded that the modifications of joint movement precaution 
took place over the past 5 years. The result in our study indicated that the use of 
precautions had decreased. The most common change was a decrease in jointmovement-
precautions that occurred with 60 % of the respondents.  
 
Conclusion: 
In our study we found that 4 out of 5 Swedish orthopaedic clinics who participated in our 
survey recommended joint movement- or load precautions after a hip replacement and it 
also showed that 1 out of 5 didn´t recommend precautions. Half of the clinics had 
changed the movement precautions during the past five years, and less than 40 % had 
changed the load precautions. 
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Bakgrund 
Ledprotesoperation, även kallat artroplastik, är det sista steget i behandlingen av artros - 
en sjukdom som drabbar kroppens leder. Vid artros sker en gradvis förlust av ledbrosk 
vilket vanligen leder till smärta (Kosek, Lampa, Nisell, 2014). Vid en protesoperation 
ersätts de skadade delarna av leden med icke kroppseget material, till exempel plast, 
metall eller keramiskt material eller av en kombination av dessa (Edlund, Scherstén & 
Goldie, 1989; Smith et al., 2016). Ordet artroplastik definieras som ”kirurgisk 
återuppbyggnad av en led i syfte att lindra smärta eller återskapa rörlighet” (Karolinska 
institutet, 2018) och syftet med operationen är att lindra smärta men den brukar också 
innebära en ökad livskvalité för den drabbade individen (Edlund et al., 1989; Kosek et al., 
2014).  
Vid en total höftprotesoperation ersätts både ledhuvud och ledskål på den skadade höften 
med ett nytt konstgjort material för att återställa höftledens funktion (Smith et al., 2016). 
Genombrottet för höftprotesoperationer kom i början av 60 - talet då engelsmannen Sir 
John Charnley konstruerade en totalprotes med ledhuvud av metall och ledpanna av plast 
(Edlund et al., 1989). I Sverige har höftprotesoperationer utförts sedan slutet på 60 - talet 
(Svenska höftprotesregistret, 2016).  Under år 2017 utfördes 18 140 totala 
höftprotesoperationer i Sverige, vilket är en ökning med cirka 5 % jämfört med 
föregående år. I Svenska höftprotesregistrets årsrapport för 2017 fanns 67 opererande 
ortopedkliniker representerade. Av dessa återfanns 13 (19 %) i Norrland, 26 (39 %) i 
Svealand och 28 (42 %) i Götaland (Svenska höftprotesregistret, 2018).   
Det teoretiska ramverket The movement continuum theory of physical therapy beskriver 
hur rörelsenivåer påverkas av fysiska, psykosociala, sociala och omgivande faktorer och 
hur rörelser i olika delar av kroppen är beroende av varandra. En rörelsebegränsning i en 
del av kroppen påverkar således rörelseförmåga, styrka etc. i en annan del av kroppen och 
kan även kan ge påverkan på individens psykiska hälsa (Cott et al., 1995). Av erfarenhet 
vet vi att restriktioner som begränsar rörligheten eller belastningen av den nya leden är 
vanliga efter en total höftprotesoperation och syftar till att undvika att höftleden luxerar 
eller att suturerad muskulatur släpper under tiden som mjukdelarna läker, vanligen 6 – 8 
veckor. Ordet led definieras enligt Svenska akademins ordlista som ”rörlig förbindelse 
mellan skelettdelar”, ordet rörelse definieras som ”förflyttning” och ordet restriktion 
definieras ”inskränkning, inskränkande bestämmelse”. Ordet belastning definieras som 
”tyngd; påfrestning” och specificeras som ”ett tryck eller en dragning på någon 
konstruktion” (Svenska akademins ordlista, 2018). En ledrörelserestriktion innebär ofta 
att den opererade skall undvika att utföra vissa rörelser med det opererade benet. 
Exempel på vanligt förekommande ledrörelserestriktioner är att den opererade skall 
undvika att flektera (böja) den opererade höften över 90 grader, undvika att korsa det 
opererade benet över kroppens mittlinje och undvika att rotera (vrida) det opererade benet 
kraftigt (Lightfoot et al., 2018). En belastningsrestriktion innebär vanligtvis att den 
opererade ska begränsa belastningen på det opererade benet. Exempel på 
belastningsrestriktioner för höftprotesopererade kan vara att den opererade 
rekommenderas att använda gånghjälpmedel, vilket innebär att den opererade inte stödjer 
fullt på det opererade benet och därmed minskar påfrestningen på den nya höftleden och 
på omkringliggande strukturer (Edlund et al. 1989; Hommel & Bååth, 2013).  
Användandet av ledrörelserestriktioner innebär ofta behov av olika hjälpmedel, som till 
exempel toalettförhöjning, förhöjningsdyna till stol, griptång och så vidare. Förskrivning 
av dessa hjälpmedel sker enligt vår erfarenhet vanligtvis av arbetsterapeut eller 
fysioterapeut/sjukgymnast. Båda dessa yrkeskategorier är idag bristyrken 
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(Arbetsförmedlingen, 2019; Saco, 2019) och en arbetsförändring där förskrivning av 
hjälpmedel minskar skulle kunna innebära att tillgängliga resurser flyttas dit de bäst 
behövs.  
En höftprotesoperation kan ske med olika typer av snittföring, vilket kan påverka den 
postoperativa regimen. I Sverige görs 54 % av det totala antalet höftprotesoperationerna 
med bakre snitt och 38 % sker med direkt lateralt snitt (Svenska höftprotesregistret, 
2018). Svenska höftprotesregistret kunde, i sin granskning av totala höftprotesoperationer 
utförda under åren 2007–2014, inte se någon skillnad i risk för reoperation på grund av 
luxation för patienter opererade med bakre eller lateralt snitt (Svenska höftprotesregistret, 
2018). Vissa studier har visat en något högre risk för luxation av höftprotesen vid 
operation med bakre snitt jämfört med operationer som använder ett direkt lateralt snitt 
(Hailer, Weiss, Stark, Kärrholm, 2012; Sheth, Cafri, Inacio, Paxton, Namba, 2015; 
Zijlstra, De Hartog, Van Steenbergen, Scheurs, Nelissen, 2017). Även ledhuvudets 
storlek påverkar risken för att höftleden luxerar. En större storlek på ledhuvudet minskar 
risken för luxation (Hailer et al., Sheth et al., 2015; Zijlstra et al., 2017). Vid direkt 
lateralt snitt förekommer det att patienten avråds från att träna abduktormuskulaturen 
aktivt för att undvika ruptur av Gluteus medius suturen, vilket i sin tur kan leda till 
bestående hälta (Kiyama, Naito, Shinoda,  Maeyama, 2010).  Mellan åren 1997 – 2017 
rapporterades 277 plastikkirurgiska behandlingar av mjukdelar enligt Svenska 
höftprotesregistret, de flesta orsakades av bristande funktion i Gluteus medius 
muskulaturen. Ruptur av Gluteus medius muskulaturen är vanligast efter direkt lateralt 
snitt (Svenska höftprotesregistret, 2018). Det finns studier som har jämfört styrkan i 
höftabduktorer hos patienter som är opererade med olika snitt. En del studier visar på att 
det förekommer en skillnad i muskelstyrka postoperativt beroende på vilket snitt som 
använts vid operationen (De Anta-Díaz, Serralta-Gomis, Lizaur-Utrilla, Benavidez, & 
Anacleto López-Prats, 2016; Rosenlund, Broeng, Overgaard, Jensen, Holsgaard-Larsen, 
2016) medan andra visar att styrkan är nedsatt hos samtliga höftprotesopererade men utan 
påvisbar skillnad mellan vilket snitt som har använts (Kiyama et al., 2010). Även i de fall 
där det förekommer skillnad i muskelstyrka kan studierna inte visa att det är någon 
skillnad i funktion hos de opererade (De Anta-Díaz et al., 2016; Rosenlund et al., 2016).  
I samband med att protesernas livslängd har förändrats har det har med åren skett en 
förändring i synsättet på när en höftartrospatient bör opereras. Tidigare ansågs att 
patienterna skulle vänta så länge som möjligt på att få en protes inopererad med tanke på 
protesens begränsade livslängd. Men idag anser man att proteserna har bättre hållbarhet 
då fler än 95 % har kvar sin protes efter 10 år och 80 % fortfarande har kvar den efter 20 
år.  Orsaken till protesernas ökade livslängd tros vara att de tillverkas av bättre material 
idag men även att operationsteknikerna har förbättrats, (Lunds universitet, Malmö 
universitet, Region Skåne, 2019). Medelåldern för höftprotesoperation har sjunkit de 
senare åren och 2017 var medelåldern vid operation 67,5 år för män och 70,1 år för 
kvinnor. Det är fler män som opereras i yngre år, 41 % av männen är under 65 år, jämfört 
med 31 % av kvinnorna. Omvänt är 29 % av kvinnorna över 75 år, jämfört med 21 % av 
männen, (Svenska höftprotesregistret, 2018).  Många individer väljer idag att arbeta 
längre upp i ålder och det talas om att pensionsåldern kommer att höjas 
(Pensionsmyndigheten, 2019). Resultatet av det kan bli att allt fler personer i arbetsför 
ålder kommer att opereras framöver.  
Det finns regionala snedfördelningar vad gäller höftprotesoperationer i Sverige, på grund 
av bland annat brist på resurser och långa väntetider. Centralisering, incidens för 
ledsjukdomar och regionala befolkningsvariationer kan delvis förklara dessa skillnader 
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(Kärrholm, Carlsson, Strömberg, 2007). Rapporten ”Öppna jämförelser 2016 - en god 
vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat” 
som har till syfte att ge en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens resultat, visar att det 
fortfarande finns stora regionala skillnader i vård och hälsa (Socialstyrelsen 2017). 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 3 kap § 1 säger att målet med hälso- och sjukvården 
är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (Hälso- och 
sjukvårdslag, 2017). 
Nya modeller av proteser och förändrade operationstekniker har minskat antalet 
postoperativa höftprotesluxationer. Mellan åren 2014 – 2017 drabbades mellan 0 – 1,9 % 
av de höftprotesopererade vid landets ortopedkliniker av luxation av protesen (Svenska 
höftprotesregistret, 2018). De senaste åren har det kommit studier som talar för att en 
minskning av alternativt helt avsaknad av postoperativa restriktioner inte orsakar fler 
luxationer men däremot ger en bättre patienttillfredsställelse och en snabbare aktivitets- 
och arbetsåtergång (Barnsley, Barnsley, Page, 2015; Mikkelsen, Petersen, Söballe, 
Mikkelsen, Mechlenburg, 2014; Rowan, Benjamin, Pietrak, Haddad, 2018; Van der 
Weegen, Kornuijt, Das, 2016; Restrepo, Mortazavi, Brothers, Parvizi,  Rothman, 2011). 
Om behandlingen av höftprotesopererade patienter är lika framgångsrik och säker utan 
postoperativa restriktioner skulle det finnas en möjlighet att effektivisera vården och ge 
en besparing på såväl miljö och personalresurser som för individen och samhället i stort. 
En granskning av befintlig litteratur som berör ämnet visar att det i dagsläget inte finns 
någon forskning som tydligt visar på postoperativa restriktioners vara eller icke vara efter 
en höftprotesoperation. I en översikt av Cochrane från 2016 drogs slutsatsen att de 
artiklar som fanns tillgängliga inom området höll så låg evidensgrad att det inte gick att 
dra någon slutsats av nyttan av postoperativa restriktioner efter en total 
höftprotesoperation (Smith et al., 2016). Den snabbare återhämtningen som återfinns hos 
patienter som inte rekommenderas postoperativa restriktioner verkar vara kortsiktig och 
framför allt gälla de första veckorna efter operationen (Mikkelsen et al., 2014). Studierna 
som förordar rehabilitering utan postoperativa restriktioner som kommit är relativt 
nyligen gjorda och långsiktiga resultat saknas. En svårighet i tolkningen av studierna är 
också att det är få studier som helt saknar restriktioner, de flesta har bara gjort en liten 
korrigering/förändring av tidigare regim (Barnsley et al. 2015).  
 
Rational  
Då vi i samband med vår litteratursökning inte fann någon riktig konsensus över huruvida 
det bör användas rörelserestriktioner efter en höftprotesoperation eller ej (Smith et al., 
2016) men ändå fann studier som tydde på att avveckling av rörelserestriktioner gynnar 
patientens rehabilitering (Barnsley et al., 2015; Mikkelsen et al., 2014; Rowan et al., 
2018; Van der Weegen et al., 2016), fann vi det intressant att undersöka hur de olika 
ortopedklinikerna i landet gör i dagsläget. Med nyare operationsmetoder och material har 
antalet höftprotesluxationer minskat och vissa kliniker har därför på senare år valt att 
reducera eller avstå från postoperativa restriktioner (Svenska höftprotesregistret, 2018). 
Det finns ännu inga nationella riktlinjer kring huruvida restriktioner bör användas utan 
det är ett beslut som ligger på varje enskild ortopedklinik.  
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Syfte 
Att kartlägga vilka ledrörelse- och belastningsrestriktioner som rekommenderas efter en 
total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker samt om restriktionerna har 
förändrats under de senaste fem åren.   
 
Frågeställningar 
Förekommer ledrörelse- eller belastningsrestriktioner efter total höftprotesoperation på 
Sveriges ortopedkliniker?  
Har det skett någon förändring av rörelse- eller belastningsrestriktioner de senaste fem 
åren? 
Om kliniken använder ledrörelserestriktioner, vilka är det och hur länge gäller respektive 
restriktion? 
Om kliniken använder sig av belastningsrestriktioner, vilka är det och hur länge gäller 
respektive restriktion? 
Är det någon skillnad på rekommenderade ledrörelse- eller belastningsrestriktioner efter 
en total höftprotesoperation mellan olika delar av landet? 
Skiljer sig rekommenderade ledrörelse- eller belastningsrestriktioner åt vid olika typer av 
snittföring? Och i så fall på vilket sätt? 
 
 
Metod och material 
Design 
Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av en egenformulerad 
validerad webbenkät som undersökningsinstrument. Metoden valdes utifrån studiens 
syfte: att ge en nulägesbeskrivning av hur svenska ortopedkliniker använder sig av 
restriktioner efter total höftprotesoperation. Den valda modellen är en utvärderande 
retrospektiv, icke-experimentell forskning och ansågs lämplig då deskriptiv forskning har 
som syfte att genom systematisk insamling av data dokumentera ett fenomen, (Carter & 
Lubinsky, 2016). 
  
Utformning och validering av enkät 
Eftersom det inte fanns någon befintlig enkät att tillgå som täckte in syfte och 
frågeställningar för studien konstruerades och validerades en egen enkät. Konstruktionen 
skedde i flera steg. I ett första skede skapades ett dokument med intervjufrågor (bilaga 1) 
som sedan användes för att genomföra telefonintervjuer med två externa personer (en 
fysioterapeut som arbetar inom ortopedisk specialistvård och en specialistläkare inom 
ortopedi). Personerna valdes ut efter ett strategiskt urval, då vi ville ha flera olika 
professioners syn på detta ämne. Svaren presenteras i bilaga 2. Efter intervjuerna 
formades frågorna till enkäten. Enkäten delades upp i tre steg, där det initiala steget 
berörde frågor om respondenten (namn och klinik) och där restriktioner delades in två 
delar: 

1. Område ledrörelserestriktioner vid total höftprotesoperation; där frågorna berörde 
om och i så fall vilka ledrörelserestriktioner kliniken använde sig av, hur stor 
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andel av patienterna som får del av restriktioner, tidsaspekt och vad som ligger till 
grund för att restriktioner används. Även en nulägesbeskrivning av området 
ledrörelserestriktioner efterfrågades.  

2. Område belastningsrestriktioner vid total höftprotesoperation där frågorna var 
upplagda på samma sätt som i område ledrörelserestriktioner.  
 

När enkätfrågorna var formulerade blev nästa steg att göra en valideringsprocess. Utifrån 
ett bekvämlighetsurval fick två kollegor (båda med mångårig erfarenhet av ortopediska 
patienter) samt den fysioterapeut som tidigare intervjuats granska var och en av 
enkätfrågorna utifrån specifik valideringsmall (bilaga 3) som berörde hur enkla frågorna 
var att förstå samt hur relevanta frågorna var för området. Valideringsmallen är skapad 
för detta arbete efter förlaga från handledaren. Skattningen gjordes utifrån en fyrgradig 
Likertskala, med skalstegen 1 – 4 som motsvaras av ”icke relevant/inte enkel”, ”något 
relevant/något enkel”, ”ganska relevant/ganska enkel”, ”mycket relevant/mycket enkel” 
(Jamieson, 2004). Granskarna uppmanades även med egna ord skriva om det var något de 
saknade i enkäten och som borde läggas till. Valideringsmallen med instruktion mejlades 
ut till de tre granskarna.  
För att säkerställa en korrekt validering av egenhändigt utformade enkäter 
rekommenderas en beräkning av enkätfrågorna utifrån Item – level content validity index 
(I – CVI). I-CVI räknas ut genom att man tar antal granskare som uppgivit 3 (ganska 
relevant/ganska enkel) eller 4(mycket relevant/mycket enkel) på varje fråga och delar det 
med det totala antalet granskare. Frågor med ett I-CVI lägre än 0,78 bör formuleras om 
(Polit, Beck & Owen, 2007).  En övervägande del av frågorna i vår validering (17 av 20) 
fick vid uträkning ett I – CVI på 1.0 vilket innebar att de bedömdes som ”mycket 
relevant/mycket enkel” eller ”ganska relevant/ganska enkel”, (bilaga 4). Fråga 1d som 
handlade om hur länge rekommenderade rörelserestriktioner gäller var från början 
formulerad för att gälla samtliga ledrörelserestriktioner men då frågan vid uträkning fick 
ett I – CVI på 0,67 och en kommentar om att de olika tidsintervallen borde kopplas 
samman med respektive ledrörelserestriktion valde vi att lägga till frågor så att varje 
rörelserestriktion skattades var för sig, exempelvis ”Hur länge gäller restriktionen att 
patienten skall undvika att flektera det opererade benet över 90 grader?” osv. Fråga 4a 
som i valideringen var formulerad ”Rekommenderar din enhet/klinik patienter som 
genomgått en total höftprotesoperation att följa belastningsrestriktioner?” bedömdes 
mycket relevant av samtliga experter men fick på enkelhet ett I – CVI på 0,67 och 
kommentarer på att det behövdes en definition på vad ordet belastningsrestriktion 
betyder. Då även högt skattade frågor hade kommentarer på att det behövdes en 
definition av ordet belastning blev vår åtgärd att i själva enkäten tydligt definiera ordet 
belastningsrestriktion enligt svenska akademins ordlista, som beskriver belastning som en 
tyngd eller påfrestning och vidare specificerar det som ett tryck eller en dragning på 
någon konstruktion. Vi valde också att förtydliga ordet ledrörelserestriktioner genom att 
exemplifiera vad själva ordet innebar i vår enkät. På fråga nummer 6 ”Om den opererade 
rekommenderas att inte träna abduktormuskulaturen aktivt, hur länge gäller 
rekommendationen?” skattades relevansen av frågan till I – CVI 0,67 med kommentaren 
att abduktionsträning ej hör till belastningsregim. Då vi definierat ordet belastning enligt 
svenska akademins ordlista blev vår slutsats att abduktionsträning faller inom ramen för 
belastningsregim och vi valde därför att nöja oss med åtgärden att definiera ordet 
belastning. Ytterligare kommentarer som kom upp vid valideringen och som vi tog 
hänsyn till vid utformandet av själva enkäten var att skattningen av den procentuella 
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andelen av patienter som får information om belastningsrestriktioner skulle ha ett högre 
skattningsintervall (ändrades från > 75 % till > 90%) samt att frågan ”Har 
rekommendationerna kring ledrörelserestriktioner förändrats på din klinik/enhet de 
senaste åren” inte borde ha svarsalternativet ”Ja, längre tillbaka än 10 år utan istället 
”Nej/längre tillbaka i tiden än 10 år” då 10 år inte kan anses tillhöra ”de senaste åren”. 
Efter en diskussion mellan författarna utökades också inledningen till att förutom 
kliniknamn omfatta region, typ av snitt vanligast på aktuell klinik samt en fråga om 
fysioterapeuterna/sjukgymnasterna är en egen enhet eller klinikanslutna.  
Efter valideringen med förtydligandet av oklara begrepp och utökningen av frågor 
bedömdes enkäten vara färdig för utskick och en webbenkät skapades i programmet 
Sunet Survey som tillhandahölls av Högskolan Dalarna. 
Den slutliga webbenkäten omfattade totalt 25 frågor (Bilaga 5) och var som tidigare 
nämnts indelad i två delområden. Ett område som berörde ledrörelserestriktioner efter 
total höftprotesoperation och ett område som berörde belastningsrestriktioner efter total 
höftprotesoperation.  Ledrörelserestriktioner exemplifierades som: att undvika att flektera 
den opererade höften över 90 grader, undvika att korsa det opererade benet över kroppens 
mittlinje och undvika att rotera det opererade benet kraftigt. Då ordet belastning 
definierades enligt svenska akademin betydde det i vår enkät sådana rörelser som 
belastar/påverkar strukturer omkring operationsområde definierades som 
belastningsrestriktioner. Fråga 1 – 3 (kliniknamn, region och typ av snitt) hade en 
svarsruta för fri text. Fråga 4 – 25 hade fasta svarsalternativ för att uppnå en hög grad av 
standardisering och strukturering men några frågor hade också ett tillhörande 
kommentarsfält.  
 
 
Datainsamling 
Urval 
Totalt finns 67 kliniker registrerade i Svenska höftprotesregistret. Då forskning 
säger att det är lägre svarsfrekvens för web-enkäter jämfört med enkäter som 
skickas via brev, (Weiwei & Van Ryzin, 2011) så skickades en förfrågan till 
samtliga kliniker som vi fann kontaktuppgifter till. Totalt skickades förfrågningar 
om att delta via e–mejl till 58 % (n=39) av verksamhetscheferna (figur 1). I mejlet 
till verksamhetscheferna bifogades en information om själva studien samt om hur 
enkäterna skulle handläggas och skattad tidsåtgång för att fylla i enkäten (bilaga 
6). 
Förfrågningarna och påminnelserna skickades ut under en period som löpte från 
den 30 november 2018 till 20 februari 2019. 21 av de 39 (54 %) gav sitt 
godkännande till att delta. Via mejlet bad vi om deltagande 
fysioterapeuts/sjukgymnasts mejladress. Vissa verksamhetschefer lämnade 
kontaktuppgifter till flera av sina anställda och det totala antalet enkäter som 
slutligen skickades ut var 31. I mejlet till deltagarna som skickades ut 2019-03-12 
bifogades en kort information om studien (bilaga 7) samt en länk till enkäten. När 
deltagarna klickade in sig på själva enkäten kom en information om samtycke 
(bilaga 5) och ett jakande svar krävdes för att deltagarna skulle kunna fylla i själva 
enkäten. För att säkerställa deltagarnas anonymitet skickades samtliga adresser 
som en dold kopia. Det fanns möjlighet att fylla i webbenkäten på både dator, 
läsplatta eller i smartphone. Deltagarna ombads att besvara enkäten före 2019-03-
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20. Då svarstiden gått ut hade 14 (45 %) svar inkommit. Utifrån vilka regioner 
som fanns representerade bland de svarande skickades den 22 mars en påminnelse 
ut till de regioner som ej svarat, total 6. När svarstiden för påminnelsen hade gått 
ut den 29 mars fanns 16 (52 %) svar att tillgå. Enkäten stängdes 2019-04-01.  
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Figur 1 Flödesschema över studieurval 
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Deltagare 
Deltagarna i enkätstudien bestod av fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar på de 
ortopedkliniker (n=67) i landet som i december 2018 var anslutna till Svenska 
höftprotesregistret. Vi valde fysioterapeuter/sjukgymnaster eftersom vi, via erfarenhet, 
vet att det är denna yrkeskategori som i huvudsak informerar patienter om 
rörelserestriktioner.  
 
Dataanalys 
När svarstiden för webbenkäten (inklusive påminnelse) gått ut analyserades svaren 
utifrån deskriptiv analys och statistik för att beskriva mätvärdenas centrala tendens samt 
hur värdena varierar. Samtliga analyser genomfördes i programmet IBM Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 25. Data inhämtades från Sunet Survey och 
exporterades direkt till SPSS.  
 
Etik 
I detta projekt hanteras personuppgifter. I projekt som hanterar personuppgifter finns 
alltid en risk för att den personliga integriteten kränks om uppgifterna skulle komma på 
avvägar.  Projekt som kartlägger eller utvärderar olika behandlingsmetoder inom vården 
är dock av stor vikt för att säkerställa en korrekt och säker vård och fördelarna med detta 
projekt bedöms därför överväga riskerna. Vi bestämde oss för att begränsa 
personuppgifterna till att endast gälla forskningspersonernas namn, adress samt 
enhet/klinik där personen var verksam. För att säkerställa att personuppgifterna inte 
skulle komma på avvägar har samtliga insamlade data endast varit tillgängliga för 
författarna av studien samt handledaren. Enkäterna har avidentifierats och data har 
förvarats inlåst på ett lösenordskyddat USB – minne. Insamlade data analyserades och 
redovisades utifrån studiens frågeställningar och syfte. För att eliminera risken att röja 
deltagarnas anonymitet är resultaten sammanställda konfidentiellt och på gruppnivå. Inga 
resultat är presenterade på individuell nivå. Efter att studien är avslutad och uppsatsen 
godkänd kommer all data att raderas.  
Behandling av personuppgifter omfattas av lagen GDPR (General Data Protection 
Regulation) som är en lag som omfattar alla organisationer som behandlar 
personuppgifter inom EU. Lagen började gälla den 25 maj 2018 och kräver samtycke vid 
behandling av personuppgifter (Datainspektionen, 2018). Våra forskningspersoner fick 
lämna sitt samtycke digitalt i samband med ifyllande av enkäten. I informationen om 
samtycke fanns bland annat en beskrivning av hur personuppgifter skulle handhas samt 
att forskningspersonerna när som helst under studiens gång hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande utan att behöva ge någon förklaring till varför. Forskningspersonernas 
arbetsmejl användes för att skicka ut informationsbrev och länk till webbenkät.  
 
Etisk prövning 
För att bedöma om projektplanen behövde genomgå en etisk prövning användes 
”Blankett för etisk egengranskning” (Forskningsetiska nämnden, Högskolan Dalarna). 
Bedömningen resulterade i att studien inte behandlar några särskilt känsliga 
personuppgifter och slutsatsen blev att det inte krävdes någon etisk ansökan för att 
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fullfölja studien. Däremot krävdes en anmälan för behandling av personuppgifter och den 
13 februari 2019 skickades en anmälan till Högskolan Dalarnas dataskyddsenhet. 
Ansökan godkändes den 20 februari 2019. 
 
 
Resultat 
Webbenkäten skickades ut via mejl till 31 fysioterapeuter/sjukgymnaster. Av de 
utskickade enkäterna fick vi svar från 16, vilket ger en svarsfrekvens på 52 %. I svaren 
fanns samtliga av landets tre regioner representerade. Norrland och Svealand stod för 
vardera 38 % av svaren och Götaland för 25 %. Det var en respondent per klinik som 
besvarade enkäten vilket innebär att 16 av landets ortopedkliniker finns representerade i 
resultatet (24 % av de kliniker som i december 2018 fanns registrerade i svenska 
höftprotesregistret). Elva stycken (69 %) av sjukgymnasterna/fysioterapeuterna tillhörde 
en egen enhet och 5 (31 %) var anslutna till opererande ortopedklinik.  
Resultatet av denna studie visar att 81 % av de svarande ortopedklinikerna använder sig 
av ledrörelse- eller belastningsrestriktioner utan geografiska skillnader. Vanligast var 
ledrörelserestriktioner där 62 % av respondenterna svarade ja på frågan ”rekommenderar 
din enhet/klinik patienter som opereras med höftprotesoperation några 
ledrörelserestriktioner”. Motsvarande siffra för belastningsrestriktioner var 50 % (tabell 
1). En total avsaknad av restriktioner förekom hos 19 % av de svarande klinikerna.  
Samtliga respondenter som svarat att de använder sig av ledrörelse- eller 
belastningsrestriktioner angav att över 90 % av patienterna får information om gällande 
regim.  
För de flesta kliniker har det skett en förändring av ledrörelserestriktioner under de 
senaste 5 åren medan det under samma tidsperiod inte har skett någon förändring av 
belastningsrestriktioner. 
Rekommenderade restriktioner gäller vanligtvis i 6 veckor postoperativt men vissa 
belastningsrestriktioner gäller för resten av livet (tabell 1). Rekommendationer att 
stegmarkera/belasta till smärtgränsen förekom vid en klinik. Rekommendationen verkar 
vara kopplad till uppkomna komplikationer i samband med operationen och gällde i 4 
veckor alternativt enligt läkarordination. 
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Tabell 1. Typ av restriktion samt restriktionsduration 
   Duration 
 

n (%) 
 

4 v 6 v 12 v Livet ut Annat 
        

Ledrörelserestriktioner  16  
      

Nej 6 (38) 
      

Ja 10 (62)       
Undvika att flektera den 
opererade höften över 90 grader,  

8 (80) 
 

0 4 (50) 2 (25) 
 

2 (25) 

Undvika att korsa de opererade 
benet över kroppens mittlinje,  

8 (80) 
 

0 4 (50) 2 (25) 
 

2 (25) 

Undvika att rotera det opererade 
benet kraftigt 

8 (80) 
 

0 4 (50) 2 (25) 
 

2 (25) 

Eget alernativ; flektion över 90 
grader i kombination med 
inåtrotation 

2 (20) 
 

0 0 0 
 

2 (100) 

        

Belastningsrestriktioner  16 
      

Nej 8 (50) 
      

Ja 8 (50)       
Stegmarkering eller belasta till 
smärtgräns 

1 (12) 
 

0 0 0 0 1 (100) 

Använda gånghjälpmedel 8 (100) 
 

2 (25) 3 (38) 0 0 3 (38) 
Ej träna abduktormuskulaturen 
aktivt 

3 (38) 
 

0 2 (67) 0 0 1 (33) 

Undvika tunga lyft 5 (63) 
 

0 0 1 (20) 3 (60) 1 (20) 
Undvika stötande rörelser 6 (75) 

 
0 0 1 (17) 5 (83) 0 (0) 

n=antal, %=procent, v=veckor 
 

 
Hälften av de svarande, 50 %, har angett att deras ledrörelserestriktioner har förändrats de 
senaste 5 åren. Den vanligaste förändringen var att kliniken hade tagit bort 
ledrörelserestriktioner, vilket angavs av 60 %, och endast en klinik uppgav att de tillfört 
ledrörelserestriktioner. Initiativ till förändringen tog vanligtvis operatören (31 %) men det 
förekom även att fysioterapeut/sjukgymnast (12 %) medverkade till beslutet. Som orsak 
till förändringen av ledrörelserestriktioner angavs ny evidens (25 %), andra klinikers 
rutiner (25 %), byte av operationsmetod (17 %) och annat (25 %) där det bland annat 
angavs kommentarer på att restriktioner orsakade rädsla hos patienterna. Avgörande för 
om en ledrörelserestriktion rekommenderades var behandlingsrutin (50 %), snittyp (33 
%) och komplikationer (17 %). 
När det gäller belastningsrestriktioner svarade hälften av respondenterna (50 %) att de 
använde sig av belastningsrestriktioner för höftprotesopererade patienter. Två av sexton 
(12 %) svarade att förändringen av belastningsrestriktioner hade skett under de senaste 10 
åren och 10 av 16 (63 %) av respondenterna svarade att förändring inte skett alls eller att 
förändringen hade skett längre tillbaka i tiden än 10 år. Avgörande för om en belastnings 
restriktion rekommenderades var behandlingsrutiner (40 %), snittyp (20 %) och 
komplikationer (20 %). 
Vi fick några öppna svar på frågan kring restriktioner, då det ibland fanns lokala 
varianter. Två respondenter svarade att de inte hade någon av de ledrörelserestriktioner vi 
uppgav i frågeformuläret, men att de rekommenderade de höftprotesopererade att undvika 
kraftig flexion i kombination med inåtrotation av höften. En respondent svarade att det 
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var svårt att svara på tidsperspektiv för gånghjälpmedel då det var beroende på 
gångkvalitén, och att gånghjälpmedel rekommenderas tills den opererade kan gå utan att 
halta. En respondent svarade att tunga lyft kan vara tillåtet men att det är beroende på hur 
ofta tunga lyft förekommer. En respondent har angivit att de är försiktiga med "tung" 
abduktormuskelträning vid framför allt främre snitt. 
 
Sju respondenter svarade att bakre snitt är den vanligaste förekommande snittypen och 
sex respondenter svarade att direkt lateralt snitt är den vanligaste förekommande 
snittypen (figur 2).  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Figur 2 Snittyp per region 
 
 
Vid bakre snitt är det vanligare att både ledrörelserestriktion och belastningsrestriktioner 
används tillsammans (43 %) än vid direkt lateralt snitt (0 %) (tabell 2). 
 

Tabell 2. Snittyp och restriktioner 
 

Direkt 
lateralt 
snitt (n=6) 

Bakre 
snitt  
(n=7) 

Bakre snitt och 
direkt lateralt 
snitt lika 
vanligt 
förekommande 
(n=2) 

Beroende 
på operatör 
(n=1) 

Inga restriktioner n(%) 1 (17) 1 (14) 1 (50) 0 
Restriktioner n(%) 5 (83) 6 (86) 1 (50) 1(100) 

Endast ledrörelserestriktion 3 (50) 2 (29) 0 0 
Endast belastningsrestriktion 2 (33) 1 (14) 0 0 
Både ledrörelse- och belastningsrestriktion 0 3 (43) 1 (50) 1 (100) 

På grund av en felkonstruktion i enkäten gällande förändring av belastningsrestriktioner 
utgår svar på frågor om på vilket sätt belastningsrestriktioner hade förändrats, vad 
förändringen grundade sig på och vem som tog initiativ till förändringen hos de 
respondenter som svarade att deras belastningsrestriktioner hade förändrats senaste 10 

 N=5 
31 % 
 

 N=2 
13 % 

 N=1 
  6 % 

 N=3 
19 % 

 N=2 
13 % 

 N=1 
 6 % 

  N=1 
  6 % 

 N=1 
6 % 



 
 

13 
 
 

åren. Bortfallet får anses vara förhållandevis litet då endast två av 16, (12 %), av de 
svarande klinikerna angett att belastningsrestriktionerna förändrats de senaste 10 åren. 
Felet observerades i samband med uträkningar av resultatet. 
 
 
Diskussion 
 
Av respondenterna uppgav 81 % att de har någon form av restriktion (ledrörelse- eller 
belastningsrestriktion) för sina höftprotesopererade patienter. Vanligast var 
ledrörelserestriktioner där 62 % av respondenterna svarade ja på frågan ”rekommenderar 
din enhet/klinik patienter som opereras med höftprotesoperation några 
ledrörelserestriktioner”. Motsvarande siffra för belastningsrestriktioner var 50 %. En total 
avsaknad av restriktioner förekom hos 19 % av de svarande klinikerna. Vid bakre 
snittföring verkar det vara vanligare att både ledrörelserestriktion och 
belastningsrestriktion används tillsammans (43 %) än vid direkt lateralt snitt (0 %). 
Hälften av klinikerna hade förändrat ledrörelserestriktionerna de senaste fem åren och 
färre än 40 % hade förändrat belastningsrestriktionerna. Resultatet i vår studie tyder på att 
användandet av postoperativa restriktioner har minskat. Den vanligaste förändringen var 
en minskning av användandet av postoperativa ledrörelserestriktioner, vilket hade skett 
hos 60 % av respondenterna. Avgörande för om en restriktion rekommenderas verkar 
vara behandlingsrutin (50 %) och vilken typ av snitt som används vid operationen (33 %).  
 
 
Metoddiskussion 
Vårt val av att använda icke experimentell forskning som metod anses lämpligt när 
studiens syfte är något annat än det som rör effekten av en viss behandling och även för 
att ta reda på mer om ett specifikt ämne till exempel ett nytt och icke tidigare välstuderat 
fenomen som man vill lära sig mer om (Carter & Lubinsky, 2016). Vår studie inkluderar 
båda dessa motiveringar då vi i vår förberedande granskning inte kunde finna något i 
litteraturen som entydigt stödjer huruvida det bör användas restriktioner efter 
höftprotesoperation eller ej (Smith et al., 2016) och att vårt syfte därför blev att kartlägga 
hur restriktioner används efter en höftprotesoperation i Sverige. Vårt val av att göra en 
retrospektiv deskriptiv studie för att se om eller hur användandet av restriktioner har 
förändrats över tid (Carter & Lubinsky, 2016) ser vi som en styrka med vår studie. De 
studier som vi i vår inledande litteraturgranskning fann som hade undersökt postoperativ 
rehabilitering utan restriktioner var utförda de senaste fem åren (Barnsley, et al. 2015; 
Mikkelsen, et al. 2014; Rowan et al., 2018; Van der Weegen et al., 2016) och vi valde 
därför att rikta vårt syfte mot förändringar som hade skett de senaste fem åren.  I vår 
enkät hade vi trots detta svarsalternativ som sträckte sig över både 10 år och livslångt och 
vi kan därför diskutera om frågeställningen i syftet skulle ha varit annorlunda eller om vi 
skulle ha formulerat om enkätfrågan till 5 år eller längre.    
Det är en stor styrka att enkäten genomgått en noggrann valideringsprocess, så att vi kan 
vara säkra på att frågorna rör det som avses undersökas (Backman, 2016). De två experter 
vi ringde upp för telefonintervjuer inför skapande av frågor valdes utifrån ett strategiskt 
urval. Detta gav oss mycket kunskap och erfarenhet i förarbetet till enkäten. För att 
säkerställa att intervjufrågorna och själva intervjuerna som föregick utformande av 
enkätfrågorna inte skulle påverkas av den forskare som har mest kunskap och erfarenhet 
inom ämnet utformades frågorna av den forskare med minst erfarenhet av ortopedisk 
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verksamhet (men granskades senare av den andra) och det var också samma forskare som 
genomförde själva intervjuerna. Detta kan ses som ett led i att säkerställa 
konstruktionsvaliditeten så att den som intervjuas inte svarar det som den tror att 
forskaren förväntar sig (Carter & Lubinsky, 2016).  
Utvärderingsmetoden som användes för att utforma frågorna och enkätens 
validitet/reliabilitet kan sägas vara en så kallad intern överensstämmelse, där responsen 
av olika individuella punkter utvärderas (Carter & Lubinsky, 2016). För att säkerställa 
valideringen av innehållet i enkäten började vi med att intervjua experter inom området 
(Carter & Lubinsky, 2016) och frågorna till enkäten formades därefter utifrån svar och 
begrepp som de hade uppgett vilket vi ser som en styrka med vår studie. För att frågor 
skall ha en mening krävs att de mäter/frågar efter det de är utvecklade för att mäta/fråga 
(Carter & Lubinsky, 2016).  Frågeformuläret som sammanställdes utifrån studiens syfte 
och det som framkom av intervjuerna genomgick en Item level-content validity index (I-
CVI) (Polit et al., 2007). Likert skalan med fyra steg för att bedöma relevans och enkelhet 
på frågorna är ett reliabelt sätt att mäta. Det diskuteras dock om det är ordinal data (som 
går att rangordna, men utan exakta skillnader eller avstånd mellan värdena) eller 
intervalldata (som går att rangordna då tydliga intervaller finns). I vilket fall kan 
konstateras att det ofta är symmetriska svar (Jamieson, 2004). Ett I-CVI under 0,78 bör 
revideras enligt Polit, Beck och Owen (2007).  Tittar man vidare i deras artikel kan man 
läsa att de anser att vid fem experter eller färre bör frågorna ha I-CVI på 1,0 för att 
bedöma innehållsvaliditeten. I vår I-CVI fick 17 av 20 frågor 1,0. Detta visar att frågorna 
ansågs vara mycket relevanta/mycket enkla, och att frågeformuleringen och 
frågeformuläret kan betraktas som validerat (Carter & Lubinsky, 2016). 
Valideringsmallen skickades till tre fysioterapeuter utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket 
är ett enkelt, snabbt och billigt sätt för urval då man väljer objekt som ligger nära till 
hands. Bekvämlighetsurval används med fördel i små projekt (Denscombe, 2018) men 
det kan diskuteras om detta är det bästa sättet för att uppnå bra validitet eller om vi istället 
borde ha gjort ett mer slumpmässigt urval. Enkätfrågorna bedömdes utifrån Likertskalan 
vilket får anses vara en av styrkorna med vår enkät/studie. Vid granskningen förekom 
kommentarer angående valda begrepp och för att säkerställa att respondenten inte skulle 
ifrågasätta validiteten för frågornas variabler definierades innebörden i begreppen 
ledrörelse- och belastningsrestriktioner tydligt och i anslutning till de frågor som gällde 
respektive restriktion vilket kan sägas vara en validitet av själva konstruktionen. För att 
underlätta för respondenterna hade övervägande del av frågorna slutna svarsalternativ 
(Carter & Lubinsky, 2016) och endast ett fåtal frågor hade öppna svarsalternativ. Att ett 
instrument har en teoretisk validitet innebär att det går att anta att resultatet från 
studiepopulationen skulle vara detsamma om studien gjordes om på andra individer i 
samma population (Carter & Lubinsky, 2016). Eftersom enkäten bara har använts en 
gång går det inte att säga något om den relativa reliabiliteten vilket kan ses som en 
svaghet. Vi kan bara anta att den är reliabel eftersom ingen påverkan från författarna 
finns och att enkätstudien skulle gå att upprepas. En svaghet med studien är att vi på 
grund av tidsbrist inte gjorde någon test-retest reliabilitet på enkäten, vilket litteraturen 
rekommenderar (Carter & Lubinsky, 2016) och som bör göras om enkäten skall användas 
igen (Denscombe, 2018). 
 
Det kan diskuteras huruvida enkäten borde ha skickats ut per post istället för som web-
formulär. En styrka med att använda webbenkät är att det är ett enkelt, tidsbesparande 
och billigt sätt att nå ut till en population inom ett stort geografiskt område (Carter & 
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Lubinsky, 2016). Men Weiwei och Van Ryzin konstaterar att man får högre 
svarsfrekvens och mer precisa svar i en pappersenkät än i en webenkät och svaren anses 
dessutom bli mer representativa och därmed generaliserbara om enkäter skickas med post 
(Weiwei, Van Ryzin, 2011). Orsaken till att vi valde web – enkät trots vetskapen om att 
de vanligtvis ger lägre svarsfrekvens var tidsaspekten, då det gick snabbare att både 
leverera och få svar på enkäten via mejl. Webenkät som vi valde var också enklare att 
administrera, men frågan man kan ställa sig är om mejlet kom bort bland alla mejl i 
respondenternas inkorg då vår svarsfrekvens var låg (52 %). En annan sak att reflektera 
över är hur väl vi lyckades fånga intresset hos respondenterna vid utskicket. Ett 
välformulerat följebrev och intressanta frågor är av stor vikt då detta uppmuntrar till ökad 
svarsfrekvens (Westergren, Jakobsson, 2006). Ett hot mot den interna validiteten när man 
använder webbenkäter är att det inte går att säkerställa vem som egentligen fyller i 
enkäten (Carter & Lubinsky, 2016). Vi har ingen vetskap om vem som svarade på vår 
enkät eller huruvida de andra anställda på arbetsplatsen var delaktiga i svaren men då vårt 
syfte var att kartlägga den aktuella klinikens arbetssätt bedömdes detta i så fall inte 
påverka resultatet i någon negativ riktning.  
För att nå vår målgrupp som var fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar på de 
ortopedkliniker i landet som utför höftprotesoperationer valde vi att använda oss av dem 
klinker som är registrerade i svenska höftprotesregistret (n = 67) vilket kan sägas vara ett 
stratifierat/avsiktligt urval. Styrkan med stratifierat/avsiktligt urval kan sägas vara att det 
ger en möjlighet att på djupet studera informationsrika fall som har stor kunskap inom 
ämnen som är av central betydelse för själva studien (Carter & Lubinsky, 2016). Valet av 
målgrupp motiveras av vårt syfte att kartlägga ortopedkliniker i landet samt av vår 
erfarenhet av att det för det mesta är yrkesgruppen fysioterapeuter/sjukgymnaster som 
lämnar information kring postoperativa restriktioner till de höftprotesopererade.  
Eftersom det krävs ett godkännande från ansvarig verksamhetschef innan en granskning 
av en verksamhet genomförs skickades vårt första brev till respektive verksamhetschef 
som då blev den person på arbetsplatsen som valde vilken eller vilka av deras anställda 
som skulle besvara enkäten. En svårighet i sökandet efter kontaktuppgifter var att flera 
kliniker hade valt att hålla kontaktuppgifter till ansvariga chefer dolda och det är en av 
orsakerna till att vi enbart fick ut 39 förfrågningar som i slutändan blev 16 svar. På de 
förfrågningar som gjorts är detta en svarsfrekvens på 41 %. Tittar man i stort på alla 
kliniker upptagna i svenska höftprotesregistret (n=67) blir svarsfrekvensen 24 %, vilket 
kan sägas vara svag respons. Det uppstår alltid bortfall som måste hanteras, så att 
resultatet kan generaliseras (Westergren, Jakobsson, 2006) och Statistiska Centralbyrån 
menar att det är svårt att definiera vad som är ett acceptabelt bortfall (SCB, 2007). 
Eftersom vår studie är begränsad och endast omfattar en mindre del av de ortopedkliniker 
som är anslutna till Svenska höftprotesregistret menar vi att resultatet inte går att 
generalisera. Vid en granskning av siffrorna i Svenska höftprotesregistret som är 
riksomfattande och där 67 ortopedkliniker i landet är representerade anges dock att 54 % 
av de höftprotesopererade patienterna opereras med bakre snitt och 38 % med direkt 
lateralt snitt. En jämförelse med resultatet av vår kartläggning visade liknande siffror där 
49 % uppgav att operationen skedde med bakre snitt och 38 % att den skedde med direkt 
lateralt snitt. Detta kan tolkas som att trots att studien är begränsad i sin omfattning kan 
den ändå ge en fingervisning av hur det ser ut vid landets ortopedkliniker.  
Vi kan fundera kring om svarsfrekvensen hade sett annorlunda ut om informationen 
istället för att gå till verksamhetscheferna hade gått ut till sjukgymnaster på enheterna 
direkt. En risk som vi ser med att skicka via verksamhetschefer, är att avsaknad av 
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intresse för området eller tidsbrist kan leda till att svar uteblir och att verksamheten i det 
här fallet därmed inte kom med i studien. Det kan också ses som ett hot mot den externa 
validiteten och som en svaghet med studien att individer som är villiga att vara 
forskningspersoner ställer upp (i det här fallet svarar på enkäten) då de personerna kan 
skilja sig från den generella populationen på arbetsplatsen i övrigt (Carter & Lubinsky, 
2016). 
I Svenska höftprotesregistrets årsrapport för 2017 fanns 67 opererande ortopedkliniker 
representerade. Av dessa återfanns 13 (19 %) i Norrland, 26 (39 %) i Svealand och 28 (42 
%) i Götaland (Svenska Höftprotesregistret, 2018). I vårt material var fördelningen 6 (38 
%) i Norrland, 6 (38 %) i Svealand och 4 (25 %) i Götaland vilket visade att vi hade en 
förskjutning mellan kliniker i Norrland och Götaland medan Svealand är ungefär i paritet 
med rikssnittet. På grund av att vi fick dålig respons på våra förfrågningar om att delta 
och hade en önskan om att täcka in så stora delar av landet som möjligt valde vi vid 
utskick av påminnelser de regioner som inte fanns representerade bland de tidigare 
svarande. Att vi själva har haft möjlighet att påverka urvalet på detta sätt kan ses som ett 
hot mot den interna validiteten vilket är en svaghet med vår studie. För att få högre 
svarsfrekvens kan vi också fundera på om vi borde ha gjort påminnelserna på annat sätt 
som till exempel genom att skicka brev via posten eller ringt upp för att påminna. En 
nackdel med detta är att det hade tagit ytterligare tid i anspråk att söka fram postadresser 
och/eller telefonnummer, men det kunde ha uppvägts av en högre svarsfrekvens.  
Vi kan se att det är en fördel att enkäten lades upp i Sunet survey, då svaren gick att 
exportera direkt över till SPSS. Om detta skulle ha gjorts manuellt hade det varit risk att 
manuella fel gjorts. Vi drabbades dock av en systematisk företeelse som föranledde 
internt bortfall (Westergren, Jakobsson, 2006), då vi inte kunde plocka ut svaren på tre 
frågor om belastningsrestriktioner i Sunet survey. Orsaken till detta var att vi lade in 
frågorna fel då Sunet survey var nytt för oss. Trots upprepade tester blev det kvar en 
felkonstruktion av enkäten, som orsakade bortfall av frågor kring förändring av 
belastningsrestriktioner. Bortfallet får anses vara förhållandevis litet då endast två av 16, 
(12 %), av de svarande klinikerna angett att belastningsrestriktionerna förändrats de 
senaste 10 åren.  Det var dock så få svar som föll bort att de fick vara kvar i 
undersökningen. Enligt Westergren och Jakobsson, 2006, är det en tumregel att ta bort 
respondenter med mer än 50 % bortfall. Trots Westergren och Jakobssons 
rekommendation och att vårt bortfall bara var 12 % ser vi detta som en svaghet i vår 
studie. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Cirka 81 % av de svenska ortopedkliniker som deltog i vår enkätstudie använde sig av 
ledrörelse- eller belastningsrestriktioner, det innebär att ca 19 % av de deltagande 
klinikerna inte använde sig av restriktioner. Vi såg på våra beräkningar att det var 
vanligare att man rekommendera både ledrörlighets- och belastningsrestriktioner 
samtidigt vid bakre snitt än vid direkt lateralt snitt. En frågeställning som då uppstår är 
om detta är orsaken till att Svenska höftprotesregistret inte kunde påvisa skillnad i 
reoperation på grund av luxation mellan direkt lateralt och bakre snitt mellan åren 2007-
2014, (Svenska höftprotesregistret, 2018), trots att vissa studier visar en något högre risk 
för luxation av höftprotesen vid operation med bakre snitt jämfört med operationer som 
använder ett direkt lateralt snitt (Hailer et al., 2012; Sheth et al., 2015; Zijlstra et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheth%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25762014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zijlstra%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28440704
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2017). Vi ser ett behov av framtida forskning som undersöker om användandet av fler 
restriktioner vid bakre snitt kan förhindra luxation av protesen. 
Rekommenderade restriktioner gällde vanligtvis i 6 veckor postoperativt men vissa 
belastningsrestriktioner gällde för resten av livet (tunga lyft och undvika stötande 
rörelser). Restriktionen att undvika tunga lyft som i vår studie användes av 63 % av de 
svarande klinikerna och som i de flesta fall gällde livet ut kan ge en stor påverkan på 
individens dagliga tillvaro men även i vissa fall på individens yrkesliv. Trots att 
hållbarheten hos höftproteserna har förbättrats är det möjligt att även framtidens proteser 
inte kommer att tåla upprepade tunga lyft med tanke på att de består av konstgjort 
material och då kan det finnas behov av att hitta andra lösningar för patienter som 
fortfarande är yrkesverksamma, som till exempel att få anpassade arbetsuppgifter eller att 
byta yrkeskarriär.  
Även restriktioner som endast gäller de första 6 veckorna efter operationen kan ha 
betydelse för arbetet men möjligen inte i lika stor utsträckning eftersom det efter en 
operation även finns annat som begränsar arbetsåtergång, till exempel smärta och 
rörelsebegränsning. Arbetsmoment som ger ökad smärta och/eller hög ledbelastning av 
höften bör undvikas. Till dessa moment räknas upprepade knäböjningar, vibrationer, 
tunga lyft och arbetsmoment som kräver stor kraft i benen.  Efter en protesoperation är 
arbetsförmågan nedsatt i 4 till 8 veckor i lätta arbeten som inte belastar leden och i upp 
till fyra månader vid måttligt tungt arbete. En längre sjukskrivning före operationen 
minskar sannolikheten för att patienten ska återgå till arbetet. En anpassning av arbetet 
eller till och med byte av arbete bör övervägas efter protesoperation (Morse, 2009). 
Vinsten med att inte rekommendera de opererade att följa någon restriktion verkar 
framför allt påverka de första veckornas återhämtning, alltså ur ett kortsiktigt perspektiv 
och inte påverka återgången till arbetet (Mikkelsen et al., 2014). Vårt valda teoretiska 
ramverk The movement continuum theory of physical therapy fokuserar mer på rörelse 
och aktivitet än på dysfunktion och menar att rörelse och aktivitet skapar välmående och 
hälsa. Med utgångspunkt från detta kan man tänka sig att den psykiska hälsan påverkas 
positivt om inte rörelsebegränsningarna är så stora (Cott et al., 1995). Vi ser ett behov av 
jämförande studier som inkluderar patienter som opereras utan rekommendationer om 
postoperativa rörelse- och belastningsrestriktioner och de som har fått instruktion om 
postoperativa rörelse- och belastningsrestriktioner. Det skulle också vara av värde att 
göra en långtidsuppföljning för att bedöma arbetsförmåga och återgång till arbete efter 
operation med och utan restriktioner.  
Förändring av belastningsrestriktioner verkade för de flesta (63 %) inte ha skett alls eller 
för mer än 10 år sedan, medan hälften av de som förändrat sina ledrörelserestriktioner 
hade gjort det de senaste 5 åren. Som huvudsaklig orsak till förändringen av 
ledrörelserestriktioner angavs ny evidens (25%) och andra klinikers rutiner (25%) men 
även upplevd rädsla bland patienterna nämndes som en av orsakerna. Att förändringen av 
ledrörelserestriktioner hade skett de senaste 5 åren skulle kunna kopplas till den nya 
forskning som då började komma, där man såg fördelar med att minska användandet av 
postoperativa restriktioner (Barnsley, et al. 2015; Mikkelsen, et al. 2014; Rowan et al., 
2018; van der Weegen et al., 2016) och detta skulle kunna ge indikationer på att Sveriges 
ortopedkliniker tar del av nya forskningsresultat. Resultatet av vår studie visade även att 
den vanligaste förändringen som kliniken hade genomfört var en minskning av 
användandet av postoperativa ledrörelserestriktioner, vilket hade skett hos 60 %. Detta 
kan tyda på att det i framtiden blir allt vanligare att vården av höftprotesopererade 
patienter kommer att ske utan postoperativa restriktioner. Vad som avgjorde att en klinik 
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använde sig av restriktioner eller ej verkar mestadels bero på klinikens rutiner och inte 
påverkas av individuella faktorer, som till exempel ålder och fysiskt skick, hos den som 
genomgick själva operationen. Det var i huvudsak operatörerna (31 %) som tog beslut 
kring förändringar av ledrörelserestriktioner men i vår studie noterades att även 
fysioterapeuter/sjukgymnaster (12 %) kunde påverka klinikens rutiner. En intressant 
iakttagelse i vår studie var att flera av klinikerna svarade att de inte förändrat arbetssättet, 
men att de hade bytt vokabulär från restriktion till rekommendation, då man upplevt att 
ordet restriktion skapade allt för stor försiktighet och därmed rörelserädsla hos 
patienterna. I studien av Mikkelsen et al. från 2014 fanns ingen påvisbar skillnad i 
oro/depression hos de patienter som fick följa restriktioner efter höftprotesoperation 
jämfört med dem som inte fick följa några restriktioner (Mikkelsen et al., 2014). En 
framtida kvalitativ studie skulle kunna bringa klarhet i patienternas upplevelse av ordet 
restriktion kontra rekommendation, och även undersöka om begreppen påverkar 
patienternas funktion och rörlighet och om det i slutändan även påverkar arbetsåtergång.   
 
En rapport från 2007 visar att det finns regionala skillnader gällande 
höftprotesoperationer i Sverige, bland annat på grund av brist på resurser och långa 
väntetider. Centralisering, incidens för ledsjukdomar och regionala 
befolkningsvariationer kan delvis förklara dessa skillnader (Kärrholm, Carlsson, 
Strömberg, 2007).  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är ”Målet med hälso- 
och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården”.  I vår studie kunde vi inte visa någon skillnad i användandet av ledrörelse- eller 
belastningsrestriktion i de olika delarna av landet. Vårt resultat visade också att 80 % av 
de kliniker som använde ledrörelserestriktioner hade samma typ av restriktioner samt att 
restriktionerna hos 50 % av de svarande gällde under lika lång tidsperiod.  Hos de 
kliniker som använde belastningsrestriktioner svarade samtliga att de rekommenderar 
gånghjälpmedel efter operationen och 75 % angav att den opererade rekommenderas att 
undvika stötande rörelser. Detta skulle kunna tolkas som att den vård som ges i samband 
med en höftprotesoperation i Sverige är förhållandevis jämlik även om skillnader 
förekommer.  Att skapa nationella riktlinjer för vården av höftprotesopererade patienter 
skulle vara ett sätt att säkerställa att den vård som erbjuds blir likvärdig över hela landet.  
  
Slutsats 
Vår studie visade att 4 av 5 svenska ortopedklinikerna som deltog i vår enkätstudie 
använde sig av ledrörelse- eller belastningsrestriktioner efter en höftprotesoperation och 
att 1 av 5 inte använde restriktioner. Hälften av klinikerna hade förändrat 
ledrörelserestriktionerna de senaste fem åren, och färre än 40 % hade förändrat 
belastningsrestriktionerna. Den låga svarsfrekvensen resulterade i att vi ej kunde 
säkerställa den externa validiteten av slutresultatet och generalisera resultatet av denna 
studie till att gälla alla ortopedkliniker som utför höftprotesoperationer i Sverige. Då det 
mesta tydde på att användandet av postoperativa restriktioner har minskat ser vi ett behov 
av framtida forskning med långtidsuppföljning av höftprotesopererade patienter som 
behandlas helt utan restriktioner, både med fokus på patienternas upplevelse men framför 
allt med fokus på tiden för aktivitets- och arbetsåtergång och att det sedan utifrån vad de 
resultaten visar utformas nationella riktlinjer för vården av dessa patienter. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Intervju-frågor gällande omhändertagandet av patienter som opereras med höftprotes! 
 

1) Hur ser du på ordet rörelserestriktion? Vad ingår för dig i de orden? 
 

2) Hur ser du på ordet belastningsrestriktioner? Vad ingår för dig i de orden? 
 
 

3) Utifrån ovanstående frågor: har vi missat någon restriktion enligt dig i nedanstående lista:  
- ej böja 90 grader i höft –Undvika tunga lyft –ej korsa benen – undvika utåtrotation 
 

4) Hur ser du på restriktioner vid akuta respektive planerade operationer? Tror du på att svaren 
kommer att skilja sig åt mellan de olika grupperna? 
 

5) Tror du att restriktionerna kan skilja sig åt om patienten är opererad med en total eller halvprotes? 
 
 

6) Tror du att frågeställningar kring restriktioner är beroende på operatör eller är det beroende på 
klinik? 
 

7) Tror du att restriktioner skiljer sig åt beroende på snittets läge (främre, bakre alt lateralt)? 
 
 

8) Tror du att patientens ålder eller komplikationer i samband med operationen påverkar användandet 
av postoperativa restriktioner på er klinik? 
 

9) Hur ställer sig din klinik till aktiv abduktionsträning, är det ok, eller avråder ni? Tror du att detta 
kan skilja sig åt mellan kliniker/operatörer? 
 
 

10) Skulle du kunna svara på frågan om hur stor andel av era patienter får information om 
rörelserestriktioner? 
 

11) Om du tittat tillbaka på din klinik hur har tänket kring restriktioner förändrats under de senaste 
åren. Om ni haft förändrat förhållningssätt, när skedde denna förändring, och varför skedde 
förändringen? Har du någon vetenskaplig artikel som du/ ni lutar er mot för ert ställningstagande? 
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Bilaga 2 
 
Telefonintervju 1 
Telefonintervju 6 februari 2019, erfaren ortoped-sjukgymnast 
 
1) Rörelse som bör undvikas 
2) Axialt belastad framför allt gång men kan även vara rörelse i ytterläge.  
3) Tveksamt till utåtrotation utifrån snitt. Bakre snitt främst flektera men även inåtrotation. Svårt för 

patient att veta, brukar säga ”undvika vridmoment”. Ger instruktion om skohorn på insida -> 
utåtrotation. Förut gavs ”höft-kit” dvs. toaförhöjning, strump-pådragare samt griptång till alla, men 
detta har man nu gått ifrån.  

4) Tror egentligen inte att det skiljer, men man har på hennes klinik valt framför allt främre (antero-
lateralt)vid fraktur. Det är inte beroende på om det är akut eller planerat. Snarare beroende på snitt. 

5) Halvprotes sätts sällan, om det sätts har caput utvecklats så att det är större och därmed stabilare. 
Helprotes väljs i de flesta fall.  

6) Skiljer sig beroende på operatör, utifrån hur de väljer snitt, även om det finns en gemensam 
behandlingsriktlinje.  Vid ocementerad protes, som ska växa fast, gäller generellt att undvika långa gå-
sträckor, men det är högst individuellt. Dementa får nästan alltid främre (antero-lateralt) snitt då detta 
är säkrare.  Både muntlig och skriftlig information lämnas (kan ju finnas anhöriga som läser och 
påminner) 

7) Ja, men för patienten skiljer sig inte förhållningsregler de första sex (6) veckorna, även om främre 
snitt är stabilare, då man ej lossat på rotator-muskulatur. Men Trendelenburg och smärta är dock 
vanligt.  

8) Skiljer sig om man är ung, aktiv… Yngre som får främre snitt brukar uppmanas att inte träna 
överdrivet, dvs ej överbelasta trochanter-fäste. Ska undvika abduktionsträning- utan låta det läka in 
ordentligt. Gånghjälpmedel ska användas första sex (6) veckorna.  Upplever man tunn Gluteal-
muskulatur blir man mer restriktiv.  

9) Abduktionsträning brukar man framför allt inte ge till patienter med främre snitt, men man har valt 
samma förhållningsregler för allt patienter de första sex (6) veckorna.  Dessa förhållningsregler 
innehåller trombos-profylaxövningar samt ”kom igång i vardagen”. Efter sex (6) veckor erhålles ett 
specifikt träningsprogram.  

10) 100 % får skriftlig information innan och detta repeteras muntligt efter operationen. De får även ett 
telefon-nr att ringa om de skulle fundera på något.  

11) Har mer och mer släppt på restriktioner. Tidigare skulle de ha ”höft-kit” nu ges det bara ut om det 
behövs (längd, hus… etc), även om griptång och strumppådragare alltid rekommenderas. Har en 
känsla av att inte restriktionerna är lika omfattande längre. Det man sett i vetenskapen att det inte 
skiljer så mycket, och detta pekar ju på att det inte är särskilt stor risk. Ju längre tid som går desto 
mindre risk att drabbas av lux. Denna minskning har skett över tid, och det släpps mer och mer.  
Proteser förbättras, bland annat med större caput vid halv-protes.  
2002 gjordes en studie på främre snitt där man konstaterade att de hade mera ont och att det hade mer 
hälta. Man kom fram till att undvika abduktionsrörelser samt använda gånghjälpmedel. 2012 gjordes 
en uppföljning efter gedigen litteraturgenomgång. Där jämfördes 1 år efter op. Man kunde inte se att 
det fanns någon evidens för ökad smärta eller ökad hälta. Men då man rent kliniskt vet att de har mer 
ont rekommenderas kryckkäppar de första 6 veckorna.  
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Telefonintervju 2  
8 februari 2019, ortoped.  
 
Jobbar med bakre snitt och man har inga restriktioner. Man testar stabilitet på 
operationsbordet och därefter är det fri mobilisering. Man använder oftast anti-
luxationscupar för att göra operationen riktigt stabil. Operatörer på kliniken tror på fri 
mobilisering, men det finns sjukgymnaster som ”frilansar” och ger restriktioner iallafall. 
Den intervjuade själv tror på ett visst mått av restriktioner, som t.ex. att dra på strumpor, 
då en operation oavsett innebär luxationsrisk.  
Relaterar till annan klinik där det mest används Lubinus-proteser vilket inte är lika stabilt.  
 
1) Rörelseomfång som flexion, inåtrotation etc.  
2) Kan inte riktigt förhålla sig till detta, då man vid operation ska operera med stabil protes som ska tåla 
belastning. Man kollar på operationsbordet att den är stabil.  
3) Tänker snarare på inåtrotation än utåtrotation 
4) Egentligen inte. Frakturpatienter där man kan förvänta sig luxationsrisk (där pat. ej är medveten om 
restriktioner) ska alltid opereras så stabilt. Anti-luxationscup opereras på alla frakturer. Det finns inga 
nackdelar med detta har man sett. Det går bra att operera även yngre.  
)Halvprotes används vid dislocerad collum och till patienter över 80 år eller yngre patienter med dålig 
kondition/prognos. Annars opereras helproteser in. Man tänker sig att operera även odislocerade frakturer 
framgent med halvprotes då fördelen är att man slipper caput-nekros.  
6) Det är kliniken som avgör. Konsensus som man kommer fram till genom diskussioner. Professorn 
bestämmer inte.  
7) I Umeå gör man bara bakre snitt och mellan 6-8 veckor efter operation finns luxationsrisk bakåt. Då man 
inte släpper på Gluteus medius finns inga abduktions- inskränkningar.  
8) Man väljer operationsmetod utifrån luxationsrisk och om patienten inte kan följa restriktioner.  
9) Nej avråder inte då bara bakre snitt sker.  Beror på operationsmetod.  
10) Alla får information både innan och efter av sjukgymnast. Vet inte om det sker skriftligt också, men 
tror att det sker.  
11) Kan inte titta tillbaka på sin klinik då han inte jobbat så länge där. Kan inte komma på någon speciell 
litteratur att rekommendera.  
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Bilaga 3 

Instruktioner för experter angående valideringsprocessen 
Frågeformuläret syftar till att validera vår enkät som rör postoperativa rörelse- och belastningsrestriktioner för 
höftprotesopererade vid landets ortopedkliniker. 

Frågeformuläret kommer att utformas som en webbenkät och skickas ut till fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma 
vid landets ortopedkliniker.  

För att säkerställa att frågorna är väl formulerade och tydliga ber vi dig att betygsätta relevansen och enkelheten i varje 
fråga. Frågorna (inklusive deras svarsalternativ) betygssätts på en 4-punkts Likertskala: 

Relevans Enkelhet 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 
Välj de alternativ som mest reflekterar/speglar din åsikt om varje fråga och kommentera om det är nödvändigt för att 
förklara eller förtydliga ditt val. Du kan också föreslå förbättringar. I slutet av formuläret följer några öppna frågor som 
avser helheten av enkäten, där det finns utrymme för ytterligare kommentarer på utformning och innehåll. 

Termdefinitioner: 

• Relevans: Hur relevant är frågan i sammanhanget? 

• Enkelhet: Hur tydlig och lätt är frågan att förstå och besvara? Hur välformulerad är den rent 
språkligt? En fråga kan vara relevant men inte enkel, till exempel: "Vad har din smärta för 
egenskaper nattetid?"; Ett mer lämpligt alternativ kan vara: "Beskriv din nattsmärta; 1 - 
molande, 2 - stickande, 3 - brännande, 4 - utstrålande” 

Praktiska instruktioner Var god läs varje fråga noggrant innan du betygsätter dess relevans och enkelhet (enligt 
definitionen ovan) genom att kryssa i det lämpligaste alternativet (endast ett tillval). Gör kommentarer/ förslag till 
förbättring av frågorna. Svara gärna även på den öppna frågan i slutet av formuläret. Spara dokumentet och returnera 
det i ett mejl till oss. Då vi behöver skicka ut enkäten ganska snart ber vi dig att svara inom en vecka.  

 
Frågeformulärets validering börjar på nästa sida. 

Namn:____________________________________________________________________ 
 
Klinik:____________________________________________________________________ 
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Enkätfrågor 
Följande frågor gäller generella riktlinjer, ej tillfälliga avvikelser som gäller enskild 
patient. När du svarar, ange de/det alternativ som bäst stämmer in på den klinik där du är 
verksam idag.  
 
Frågorna i enkäten kommer att vara indelade i två områden, ett som rör 
ledrörelserestriktioner och ett som rör belastningsrestriktioner. 
 
 
Område ledrörelserestriktioner 
 
1 a)  Rekommenderar din enhet/klinik patienter som genomgått en total 

höftprotesoperation att följa några ledrörelserestriktioner? 
 

Ja/Nej 
 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
1b) Om du svarat ja på fråga 1a: 

 Hur stor andel av patienterna får information om ledrörelserestriktioner? 
 

• 0 – 10% 
• 11 - 50 % 
• 51 – 75 % 
• > 75 %  
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Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
1c) Om du svarat ja på fråga 1a; 

 Vilka av följande restriktioner kan förekomma? (flera svar möjliga) 
 

• Undvika att flektera den opererade höften över 90 grader 
• Undvika att korsa det opererade benet över kroppens mittlinje 
• Undvika att rotera det opererade benet kraftigt 
• Annat..... 

 
 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 
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1d) Om du svarat ja på fråga 1a; 
Hur länge gäller rekommenderade ledrörelserestriktioner? 

 
• 4 veckor 
• 6 veckor 
• 8 veckor 
• 12 veckor 
• Annan tid...... 

 

Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
 
2. Vad brukar vanligen avgöra om en ledrörelserestriktion rekommenderas? 

(flera svar möjliga) 
 
• Ålder 

Kommentar:_________________________________________________ 
• Fysiskt skick innan operation 
• Snitt 

Kommentar:_________________________________________________ 
• Behandlingsrutiner på vår klinik 
• Komplikationer efter operationen 
• Annat..... 

 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 
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Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
 

 

 

Nulägesbeskrivning av område ledrörelserestriktioner 

 

3a) Har rekommendationerna kring ledrörelserestriktioner förändrats på din 
klinik/enhet de senaste åren? 

 
• Nej 
• Ja, under det senaste året 
• Ja, under de senaste 5 åren 
• Ja, under de senaste 10 åren 
• Ja, längre tillbaka i tiden än 10 år 

 
 

Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 
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3b) Om du svarade ja på fråga 3a; 
På vilket sätt har restriktionerna förändrats? 

 
• Tagit bort restriktioner helt 
• Minskat ner antalet restriktioner 

Kommentar:_______________________________________________ 
• Tillfört restriktioner 

Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

. 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
3c) Om du svarade ja på fråga 3a;  

Vem tog initiativ till förändringen? 
 

• Chef 
• Operatör 
• Fysioterapeut 
• Annan….. 

 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 



 
 

32 
 
 

3d) Om du svarade ja på fråga 3a; 
På vad grundade sig förändringen? 

 
• Byte av operationsmetod 
• Ny evidens  
• Baserat på den regim som finns på andra kliniker i regionen eller landet  
• Annat….. 

 

 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 

Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
 
Område belastningsrestriktioner  

 
4a) Rekommenderar din enhet/klinik patienter som genomgått en total 

höftprotesoperation att följa belastningsrestriktioner?  
 

Ja/Nej 
 
 

Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 
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Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
4b) Om du svarat ja på fråga 4a: 

 Hur stor andel av patienterna får information om belastningsrestriktioner? 
 

• 0 – 10% 
• 11 - 50 % 
• 51 – 75 % 
• > 75 %  

 
 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 

4c) Om du svarat ja på fråga 4a;  
Vilka av följande rekommendationer kan vara aktuella? (flera svar möjliga) 
 
• Använda gånghjälpmedel (rollator eller kryckkäppar) 
• Ej träna abduktormuskulaturen aktivt 
• Undvika tunga lyft 
• Undvika stötande rörelser, t ex att springa och hoppa 
• Annat…. 
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Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
5. Om den opererade rekommenderas att använda gånghjälpmedel – hur länge 

gäller rekommendationen? 
 

• Ej aktuellt 
• 4 veckor 
• 6 veckor 
• 8 veckor 
• 12 veckor 
• Annat….  

 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 
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6. Om den opererade rekommenderas att inte träna abduktormuskulaturen 
aktivt, hur länge gäller rekommendationen? 

 
• Ej aktuellt 
• 4 veckor 
• 6 veckor 
• 8 veckor 
• 12 veckor 
• Annat…. 

 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
 
 
7. Om den opererade rekommenderas att undvika tunga lyft, hur länge gäller 

rekommendationen? 
 

• Ej aktuellt 
• 4 veckor 
• 6 veckor 
• 8 veckor 
• 12 veckor 
• Resten av livet 
• Annat…. 

 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 
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Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
8. Om den opererade rekommenderas att undvika att stötande rörelser (t ex 

springa och hoppa), hur länge gäller rekommendationen? 
 

• Ej aktuellt 
• 4 veckor 
• 6 veckor 
• 8 veckor 
• 12 veckor 
• Resten av livet 
• Annat….. 

 

Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
 

Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 

Nulägesbeskrivning av belastningsrestriktioner 

9a) Har rekommendationerna kring belastning förändrats på din klinik/enhet de 
senaste åren? 

 
• Nej 
• Ja, under det senaste året 
• Ja, under de senaste 5 åren 
• Ja, under de senaste 10 åren 
• Ja, längre tillbaka i tiden än 10 år 



 
 

37 
 
 

 
 

Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 

 
 
9b) Om du svarade ja på fråga 9a; 

På vilket sätt har belastningsrestriktionerna förändrats? 
 

• Infört fri belastning 
• Begränsat belastning 

Kommentar:_______________________________________________ 
• Annat....... 

 

 

Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

. 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 
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9c) Om du svarade ja på fråga 9a;  
Vem tog initiativ till förändringen? 

 
• Chef 
• Operatör 
• Fysioterapeut 
• Annan….. 

 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 

 

 
Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
9d) Om du svarade ja på fråga 9a; 

På vad grundade sig förändringen? 
 

• Byte av operationsmetod 
• Ny evidens  
• Baserat på den regim som finns på andra kliniker i regionen eller landet  
• Annat….. 

 
 
Relevans Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket relevant 

☐ Ganska relevant 

☐ Något relevant 

☐ Inte relevant 
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Enkelhet Kommentarer/förbättrings förslag 

☐ Mycket enkel 

☐ Ganska enkel 

☐ Något enkel 

☐ Inte enkel 

 

 
 
 
 

Är det något ytterligare som du vill lägga till som vi har glömt att fråga om? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________
   

           Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 
 

Fråga 1A    
 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4 Nödvändig fråga i sammanhanget. 
Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 1B       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 3 3 Sista altenativet skulle kunna ha en högre siffra. Frågan är lätt att förstå vad som menas men kan vara svår att  

   Svara på om det är fler som jobbar med dessa patienter. Med stora intervall som det nu är kan man ändå svara  

   med god precision.  

Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 1 C       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4 Tydligt språk 

Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 1D       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 2 2 Frågan skulle behöva kopplas ihop med frågan ovanför. Ifall man har kryssat i flera alternativ skulle man vilja se  

   vilken restriktion som gäller ett visst antal veckor. Svår att förstå om man har flera alternativ på rörelse- 

   restriktioner, vilken tidsperiod man ska kryssa.  

Expert3 4 4      
I-CVI 0,67 0,67  
                
Fråga 2       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4 Lägga till kommentar efter varje påstående? 

Expert2 4 4 Viktigt att veta för att kunna jämföra vad som skiljer klinikerna åt. 

Expert3 4 4 Vid svar annat, vill ni då ha orsaken? I sånt fall bör kommentar även finnas som alternativ under ålder och snitt.      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 3A       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4  
Expert3 4 3 I frågan "de senaste åren" kan man räkna längre tillbaka i tiden som de senaste åren? Är det relevant att veta att  

   det förändrats längre tillbaka än 1 år? För mig känns det svaret kuja sin att svara nej på frågan. Nej/längre 

   tillbaka i tiden än 10 år.     
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I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 3B       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4 Kommentar efter varje påstående? 

Expert2 4 4  
Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 3C       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 3 4  
Expert3 4 4 Ett svarsalternativ bör bara: vet ej.  
I-CVI    
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 3D       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4 Bra för kartläggning av förändring och då kunna se varför det ev. skiljer sig mellan olika kliniker 

Expert3 4 4 Ett svarsalternativ bör bara: vet ej.      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 4A       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 3  
Expert2 4 4 Specificera här vad begreppet innebär, eller hänvisa till fråga 4C 

Expert3 4 1 Efter att ha lästa  följdfrågorna blev jag  osäker om enkelheten då för mig belastningsrestriktion innebär att man 

    inte får lägga på hur mycket tyngd som helst på det opererade benet under förflyttning dvs i stående. Inte att  

   träna en specifik muskel aktivt (se fråga 4 c)     
I-CVI 1,00 0,67  
Fråga 4B       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 3 3 Samma kommentar som fråga 1B 

Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 4C       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 3 stegmarkering, belastning till smärtgräns? 

Expert2 4 4  
Expert3 4 4 Är aktiv träning av abd muskulaturen en belastningsrestriktion? 
I-CVI    
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 5       
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Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4  
Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 6       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4  
Expert3 1 4 Hör enligt mig inte in under belastningsregim, men är en intressant fråga     
I-CVI 0,67 1,00  
Fråga 7       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4  
Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 8       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 3 3 Bra med exempel för att förstå bättre. Ta bort ordet "att" eller om det ska stå "alla". Se över.  

Expert3 4 4      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 9A       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 3 Kan man skriva belastningsregim? Eller restriktioner kring belastning? För att vara ännu tydligare. 

Expert3 4 4 Se kommentar 3A. Samt mer tydlighet i vad som menas med belastningsrestriktion.      
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 9B       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 3  
Expert2 4 4 Specificera frågan, som under 4C?! 

Expert3 4 4 Olika nivåer av belastningsregim?     
I-CVI 1,00 1,00  
Fråga 9C       

 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 3 4  
Expert3 4 4 Se kommentar 3C.      
I-CVI 1,00 1,00  
    
     
Fråga 9D       
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 Relevans Enkelhet Kommentar 
Expert1 4 4  
Expert2 4 4  
Expert3 4 4 Se kommentar 3C.      
I-CVI 1,00 1,00  
Övriga kommentarer     
Expert1    
Expert2 Skillnad anterolateralt och bakre snitt? 
Expert3 Bra enkät med både relevanta frågor samt med ett tydligt och enkelt språk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 5 
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Jag nekar samtycke Jag samtycker 

Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta 
del av dem. All information innehållande personuppgifter kommer att kodas 
och kodnyckel och datamaterial kommer att förvaras inlåst på en 
lösenordskyddat USB – minne. Efter att uppsatsen är examinerad och 
godkänd kommer enkäterna och annat material som innehåller 
personuppgifter att raderas. Det insamlade materialet kommer att 
analyseras och redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar och 
kommer endast att behandlas av författarna samt handledare. Resultaten 
kommer att sammanställs anonymt och på gruppnivå. 
Inget resultat kommer att presenteras på individuell nivå. Deltagandet är 
frivillig och forskningspersonen kan när som helst och utan förklaring 
avbryta sitt deltagande. Allt material som eventuellt hunnit insamlats 
kommer då omedelbart att förstöras. 

 
 
 

Jag har läst och accepterar villkoren 
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Enkät som syftar till att kartlägga hur ortopedkliniker i Sverige 
använder sig av restriktioner efter total höftprotesoperation 
 
Följande frågor gäller generella riktlinjer vid total höftprotesoperation, ej 
tillfälliga avvikelser som gäller enskild patient. När du svarar, ange det/de 
alternativ som bäst stämmer in på den klinik där du är verksam idag. 

 
Frågorna i enkäten kommer att vara indelade i två områden, ett som rör 
ledrörelse-restriktioner och ett som rör belastningsrestriktioner. För att 
definiera ordet belastning har vi valt att använda svenska akademins 
ordlista där ordet belastning definieras som tyngd eller påfrestning och 
specificeras som ett tryck eller en dragning på någon konstruktion. Med 
belastningsrestriktioner menar vi därför i denna enkät sådana rörelser som 
belastar/påverkar strukturer omkring operationsområdet. 

 
Enkätinstruktioner för forskningsprojekt Enkät som kartlägger hur ortopedkliniker i Sverige 
använder sig av restriktioner efter total höftprotesoperation hos Högskolan Dalarna 

Så här fyller du i pappersenkäten 
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan 

gjort val. 

  Korrekt markerat svarsalternativ 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför 

kraftigt 

  Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som 

markerat 
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1. Kliniknamn: 
 

 
2. Region: 

 
3. Vilken typ av snitt är vanligast på din klinik: 

 
4. Tillhörighet: 

Fysioterapeuterna är en egen enhet 

Fysioterapeuterna är anslutna till opererande ortopedklinik 
 
 

Område ledrörelserestriktioner (Exempel på ledrörelserestriktioner är att undvika att 
flektera den opererade höften över 90 grader, undvika att korsa det opererade benet över 
kroppens mittlinje och undvika att rotera det opererade benet kraftigt) 

 

5. Rekommenderar din enhet/klinik patienter som genomgått 
en total höftprotesoperation att följa några 
ledrörelserestriktioner? 

Ja 

Nej (Du kommer att slussas vidare till fråga 12)  

Vet ej  (Du kommer att slussas vidare till fråga 12) 

 
6. Hur stor andel av patienterna får information om 

ledrörelserestriktioner? 
0 - 10% 

11 - 50% 

51 - 75% 

75 - 90% 

>90% 

Vet ej 
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7. Vilka av följande restriktioner kan förekomma? (flera svar 
möjliga) 
Undvika att flektera den opererade höften över 90 grader  

Undvika att korsa det opererade benet över kroppens mittlinje  

Undvika att rotera det opererade benet kraftigt 

Annat 

Om annat, ange här 

 

8. Hur länge gäller rekommendationen att patienten skall 
undvika att flektera det opererade benet över 90 grader? 
Ej aktuellt, annan restriktion förekommer 

 4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Annan tid 

Om annan tid, ange här 

 

9. Hur länge gäller rekommendationen att patienten skall 
undvika att korsa det opererade benet över kroppens mittlinje? 

Ej aktuellt, annan restriktion förekommer  

4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Annan tid 

Om annan tid, ange här 
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10. Hur länge gäller rekommendationen att patienten skall 
undvika att rotera det opererade benet kraftigt? 
Ej aktuellt, annan restriktion förekommer  

4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Annan tid 

Om annan tid, ange här 

 

11. Vad brukar vanligen avgöra om en ledrörelserestriktion 
rekommenderas? (flera svar möjliga, kommentera gärna ditt 
svar i kommentarsfältet längst ner, exempelvis vilken typ av 
snitt, vilka åldrar, annat osv) 

Ålder 

Fysiskt skick innan operationen  

Snitt 

Behandlingsrutiner på vår klinik 

Komplikationer efter operationen  

Annat 

Kommentar 

 
Nulägesbeskrivning av område ledrörelserestriktioner 

 

12. Har rekommendationerna kring ledrörelserestriktioner 
förändrats på din klinik/enhet de senaste åren? 

Ja, under det senaste året  

Ja, under de senaste 5 åren  

Ja, under de senaste 10 åren 

Nej, eller längre tillbaka i tiden än 10 år (Du slussas vidare till fråga 16)  

Vet ej (Du slussas vidare till fråga 16) 

 
3 
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13. På vilket sätt har ledrörelserestriktionerna förändrats? (ge 
gärna exempel) 
Har tagit bort restriktioner helt 

Har minskat ner antalet restriktioner 

 Har tillfört restriktioner 

Kommentar 

 

14. Vem tog initiativ till förändringen? Om annan, ange vem i 
kommentaren 

Chef  

Operatör 

Fysioterapeut/Sjukgymnast  

Annan 

Vet ej  

Kommentar 

 
 

15. På vad grundade sig förändringen? (flera svar 
möjliga, beskriv gärna ytterligare i kommentaren, 
exempelvis vilken operationsmetod eller regim). 

Byte av operationsmetod  

Ny evidens 

Baserat på den regim som finns på andra kliniker i regionen eller landet  

Annat 

Vet ej  

Kommentar 
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Område belastningsrestriktioner(Exempel på belastningsrestriktioner är att stegmarkera 
eller belasta till smärtgräns, avlastad gång med gånghjälpmedel, undvika aktiv träning av 
abduktormuskulaturen, undvika tunga lyft samt undvika stötande rörelser, t e x att springa 
och hoppa). 

 
 

16. Rekommenderar din enhet/klinik patienter som genomgått 
en total höftprotesoperation att följa 
belastningsrestriktioner? 
Ja 

Nej (Du kommer att slussas vidare till fråga 25)  

Vet ej (Du kommer att slussas vidare till fråga 25) 

 
17. Hur stor andel av patienterna får information om 

belastningsrestriktioner? 
0 - 10% 

11 - 50% 

51 - 75% 

75 - 90% 

>90% 

Vet ej 
 

18. Vilka av följande rekommendationer kan vara aktuella? 
(flera svar möjliga, om annat, ange i kommentar) 

Stegmarkering eller belasta till smärtgräns 

Använda gånghjälpmedel 

Ej träna abduktormuskulaturen aktivt  

Undvika tunga lyft 

Undvika stötande rörelser, t ex att springa och hoppa 

Annat 

Kommentar 
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19. Om den opererade rekommenderas stegmarkering eller 
belastning till smärtgränsen - hur länge gäller 
rekommendationen? 
Ej aktuellt  

4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Annat 

Om annat, ange här 

 

20. Om den opererade rekommenderas att använda 
gånghjälpmedel - hur länge gäller rekommendationen? 

Ej aktuellt  

4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Annat 

Om annat, ange här 
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21. Om den opererade rekommenderas att inte träna 
abduktormuskulaturen aktivt - hur länge gäller 
rekommendationen? 
Ej aktuellt  

4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Annat 

Om annat, ange här 

 

22. Om den opererade rekommenderas att undvika tunga lyft 
- hur länge gäller rekommendationen? 

Ej aktuellt 

4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Resten av livet  

Annat 

Om annat, ange här 
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23. Om den opererade rekommenderas att undvika stötande 
rörelser (t ex springa och hoppa), hur länge gäller 
rekommendationen? 
Ej aktuellt 

4 veckor 

6 veckor 

8 veckor 

12 veckor  

Resten av livet  

Annat 

Om annat, ange här 

24. Vad brukar vanligen avgöra om en belastningsrestriktion 
rekommenderas? (flera svar möjliga, kommentera gärna ditt 
svar i kommentarsfältet längst ner, exempelvis vilken typ av 
snitt, vilka åldrar osv) 

Ålder 

Fysiskt skick innan operationen 

Snitt 

Behandlingsrutiner på vår klinik 

Komplikationer efter operationen  

Annat 

Kommentar 

 
Nulägesbeskrivning av belastningsrestriktioner 

 

25. Har rekommendationerna kring belastningsregim 
förändrats på din klinik/enhet de senaste åren? 

Ja, under det senaste året  

Ja, under de senaste 5 åren 

Ja, under de senaste 10 åren 

Nej, eller längre tillbaka i tiden än 10 år  

Vet ej 
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26. På vilket sätt har belastningsrestriktionerna förändrats? (ge 
gärna exempel) 
Har ökat antalet belastningsrestriktioner  

Har infört fri belastning 

Har någon eller några enstaka belastningsrestriktioner kvar  

Annat 

Kommentar 

 

27. Vem tog initiativ till förändringen? 
Chef  

Operatör 

Fysioterapeut/sjukgymnast 

Annan 

Vet ej 

Om annan, ange vem här 

 

28. På vad grundade sig förändringen? (flera svar 
möjliga, beskriv gärna ytterligare i kommentaren, 
exempelvis vilken operationsmetod eller regim). 

Byte av operationsmetod  

Ny evidens 

Baserat på den regim som finns på andra kliniker i regionen eller landet  

Annat 

Vet ej  

Kommentar 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 
 
Informationsbrev 

Datum 2018 -11 - 26 

Mottagarens namn 
 
Vi är två sjukgymnaster som under vårterminen 2019 kommer att göra ett projektarbete 
på magisternivå vid Högskolan Dalarna med rubriken: En kartläggning av 
användandet av postoperativa rörelserestriktioner efter en total höftprotesoperation 
på svenska ortopedkliniker.  
Vår bedömning är att det finns kunskapsluckor kring huruvida det behövs 
rörelserestriktioner eller ej efter en total höftartroplastikoperation. Vårt arbete kommer att 
vara en enkätstudie som syftar till att kartlägga om landets ortopedkliniker i dagsläget 
använder sig av rörelserestriktioner. Vi vill också se om det finns någon skillnad i landet. 
Frågeställningarna i enkäten kommer att beröra huruvida restriktioner används och i så 
fall vilka. Om det har skett en förändring de senaste åren. Om använd operationsmetod, 
snittyp, akut eller planerad operation påverkar valet av rörelserestriktioner eller ej.  
Enkäten riktar sig till ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast vid landets ortopedkliniker. 
 
Vi kommer att skicka ut en elektronisk enkät som tar cirka 10 minuter att besvara. 
Enkätsvaren kommer sedan att sammanställas och presenteras på gruppnivå i vår 
magisteruppsats vid Högskolan Dalarna och finns då tillgänglig via Högskolan Dalarnas 
hemsida, http://www.du.se. Vi har även för avsikt att skicka ut uppsatsen elektroniskt till 
de som genomfört enkäten och som önskar få den. 
 
Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
All information innehållande personuppgifter kommer att kodas och kodnyckel och 
datamaterial kommer att förvaras inlåst på en lösenordskyddat USB – minne.  Efter att 
uppsatsen är examinerad och godkänd kommer enkäterna och annat material som 
innehåller personuppgifter att raderas. Det insamlade materialet kommer att analyseras 
och redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar och kommer endast att behandlas 
av författarna samt handledare. Resultaten kommer att sammanställs anonymt och på 
gruppnivå. Inget resultat kommer att presenteras på individuell nivå. Deltagandet är 
frivillig och forskningspersonen kan när som helst och utan förklaring avbryta sitt 
deltagande. Allt material som eventuellt hunnit insamlats kommer då omedelbart att 
förstöras. 
  
 
Vår önskan är att du, med vändande e-mail, kan ge ditt samtycke till att en 
sjukgymnast/fysioterapeut vid din klinik får besvara vår enkät, och att du i samband med 
samtycket kan ge oss ett namn och en mailadress till den sjukgymnast/fysioterapeut som 
ska besvara enkäten. Vid frågor om studien eller enkäten är du välkommen att kontakta 
någon av undertecknade.  
 
 
 

http://www.du.se/
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Med vänlig hälsning 
Sofia Söderström och Paula Eriksson  
Studenter vid magisterprogrammet i Fysioterapi vid Högskolan Dalarna. 
 
Sofia Söderström        Paula Eriksson 
070-363 5425   072-540 54 88 
h17sosof@du.se          h17pauer@du.se 
 
 
Handledare: 
Linda Vixner 
Högskolan Dalarna, Akademin utbildning, hälsa och samhälle 
791 88 FALUN 
Växel: 023-77 80 00 (växeln öppen måndag-fredag klockan 08.00–16.00) 
lvi@du.se 
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Bilaga 7 
 
Hej! 
Vi är två sjukgymnaster som under vårterminen 2019 gör ett projektarbete på magisternivå vid 
Högskolan Dalarna med rubriken: En kartläggning av användandet av postoperativa 
rörelserestriktioner efter en total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker.  
Vår bedömning är att det finns kunskapsluckor kring huruvida det behövs rörelserestriktioner 
eller ej efter en total höftprotesoperation. Vårt arbete är en enkätstudie som syftar till att 
kartlägga om landets ortopedkliniker i dagsläget använder sig av rörelserestriktioner. Vi vill 
också se om det finns någon skillnad i landet. Frågeställningarna i enkäten kommer att beröra 
huruvida restriktioner används och i så fall vilka. Om det har skett en förändring de senaste 
åren. Om använd operationsmetod, snittyp, akut eller planerad operation påverkar valet av 
rörelserestriktioner eller ej.  Enkäten riktar sig till ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast vid landets 
ortopedkliniker. 

 
Denna enkät tar cirka 10 minuter att besvara och du finner själva enkäten under den bifogade 
länken längst ner i mejlet. Enkätsvaren kommer sedan att sammanställas och presenteras på 
gruppnivå i vår magisteruppsats vid Högskolan Dalarna och finns då tillgänglig via Högskolan 
Dalarnas hemsida, http://www.du.se. Vi har även för avsikt att skicka ut uppsatsen elektroniskt 
till er som genomfört enkäten och som meddelat att ni önskar få den. 
 
Vi hoppas att du vill delta! Vi behöver ditt svar senast den 20 mars. 
 
Vid frågor om studien eller enkäten är du välkommen att kontakta någon av undertecknade.  
 
Med vänlig hälsning 
Sofia Söderström och Paula Eriksson  
Studenter vid magisterprogrammet i Fysioterapi vid Högskolan Dalarna. 
 
Sofia Söderström        Paula Eriksson 
070-363 5425    072-540 54 88 
h17sosof@du.se          h17pauer@du.se 
 
 
Handledare: 
Linda Vixner 
Högskolan Dalarna, Akademin utbildning, hälsa och samhälle 
791 88 FALUN 
Växel: 023-77 80 00 (växeln öppen måndag-fredag klockan 08.00–16.00) 
lvi@du.se 
 

 

 

http://www.du.se/
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