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Abstrakt 

Bakgrund: Varje år drabbas 18 000 personer av höftfraktur, den vanligaste orsaken är 

fall. Behandlingen av höftfraktur har utvecklats från att patienter ligger i sträck under 

flera veckor till operation med mobilisering direkt efter. Ålderdom leder till att kroppen 

blir mer sårbar och att patienten har svårare att hantera återhämtningen både fysiskt och 

psykiskt efter en höftfraktur.  

Syfte: Att beskriva den äldre patientens upplevelse av återhämtningen från en 

höftfraktur efter utskrivning från sjukhuset. 

Metod: En litteraturöversikt innehållande 15 vetenskapliga artiklar, artiklarna söktes i 

databaserna PubMed och CINAHL. De inkluderade artiklarna är av kvalitativ och 

mixed-metod ansats. I analysen sammanställdes artiklarnas resultat, sammanställningen 

presenteras i litteraturöversiktens resultat under tre huvudkategorier.    

Resultat: Resultatet visar att patienterna upplever ensamhet och isolering då de 

upplever sig fångade i sitt eget hem, de har svårt att komma ut och röra på sig på grund 

av begränsad rörlighet och smärta. Patienterna upplevde att deras egen attityd och 

inställning återspeglades i återhämtningen. Stunder när patienterna upplevde livet som 

innan höftfrakturen gav styrka och motivation. 

Slutsats: Resultatet visar att de flesta äldre upplever återhämtningen på liknande sätt, 

begränsad rörlighet leder till ensamhet och isolering och behov av hjälp från andra 

upplevs som frustrerande av vissa och motiverande av andra. De äldre som haft tillgång 

till information kring operation och återhämtning samt möjlighet att utnyttja 

fysioterapeut har upplevt återhämtningen som lättare än de som upplever en brist på 

information.  

Nyckelord: Höftfraktur, litteraturöversikt, patient, upplevelse och äldre. 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Each year 18 000 people suffer from hip fracture, the most common 

cause is fall. The treatment of hip fracture has evolved from patients were on stretch for 

several weeks to surgery with mobilization immediately after. Aging causes the body to 

become more vulnerable and the patient has a harder time to handle the recovery both 

physically and mentally following a hip fracture.  

Aim: To describe the older patient's experience of the recovery from a hip fracture after 

discharge from the hospital. 

Method: A literature review containing 15 scientific articles, the articles were searched 

in the PubMed and CINAHL databases. The included articles are of qualitative and 

mixed method. In the analysis, the results of the articles were compiled, the compilation 

is presented in the results of the literature review under three main categories. 

Result: The results show that patients experience loneliness and isolation when they 

feel trapped in their own home, they have difficulty getting out and moving due to 

limited mobility and pain. The patients felt that their own attitude and mindset were 

reflected in the recovery. Moments when patients experienced life as before the hip 

fracture provided strength and motivation. 

Conclusion: The results shows that most elderly people experience recovery in similar 

ways, limited mobility leads to loneliness and isolation and the need for help from others 

is perceived as frustrating by some and motivating others. The elderly who have had 

access to information around surgery and recovery as well as the ability to exploit 

physiotherapist have experienced the recovery as easier than those who experience a 

lack of information. 

Keywords: A literature review, experience, hip fracture, older and patient. 
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Inledning 

Varje år drabbas cirka 18 000 personer av höftfrakturer i Sverige (Hommel & Bååth, 2013). Vi 

har under vår verksamhetsförlagda utbildning träffat patienter med höftfraktur, vår uppfattning 

är att patienten ofta känns förvirrad och ledsen över vad som hänt och undrar över vad som 

kommer hända i framtiden. På sjukhuset får patienten hjälp med ADL (allmän daglig 

livsförsörjning) och mobilisering, vi har funderat på vad som händer när patienten kommer 

hem. 

 

Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet beskrivs olika delar som är av betydelse för läsaren för att läsaren ska 

förstå helheten med litteraturöversikten. Bakgrunden leder fram till problemformulering och 

syfte. 

 

Höftfrakturer ur ett historiskt perspektiv 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2015) beskriver att det har skett en 

utveckling av behandlingen av höftfraktur under 1900-talet. Från början gick behandlingen ut 

på att patienter behandlades med sträckbehandling, där patienten sängliggande sträcktes ut i 

väntan på läkning eller behandlades med ett stort gips som omfattade hela benet, bäckenet och 

höften. På 1930-talet infördes det sedan operationer med spikning av lårbenshalsen. Patienten 

blev då sängliggande under flera veckor och belastning av det opererade benet tilläts inte. Det 

var först under 1970-talet som det kom nya riktlinjer från SBU angående mobilisering efter 

höftfrakturer, då introducerades mobilisering snarast efter operation. Belastning och 

gångträning infördes dagen efter operationen och fortsatte under hela sjukhusvistelsen, 

riktlinjerna inkluderar även rehabilitering efter hemgång. 

 

Höftfraktur 

Höftfraktur i sig är inte en fraktur utan används som samlingsnamn för sex olika frakturtyper 

på lårbenshalsen och lårbenet. Dessa frakturer delas in i två grupper, trokantära frakturer som 

går genom området på muskelfästena strax nedanför lårbenshalsen och cervikala frakturer som 

lokaliseras på lårbenshalsen. Den vanligaste orsaken till höftfraktur är fall och drabbar sällan 

personer under 50 år. Kvinnor (70%) drabbas i högre utsträckning av höftfraktur än män (30%) 

(Hommel & Bååth, 2013). Enligt Möller och Lindgren (2018) är det akuta omhändertagandet 

viktigt vid höftfrakturer då äldre personer ofta är sköra och sjuka, handläggningen av misstänkt 
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höftfraktur bör ha hög prioritet. För att få korrekt diagnos krävs röntgen av det skadade området, 

röntgen ger en bild av vilken frakturtyp det är och beroende på frakturtypen bestäms sedan 

vilken operation som ska utföras. Höftfrakturer behandlas alltid kirurgiskt då alternativet skulle 

vara sängläge under en längre tid vilket i sin tur innebär stora komplikationsrisker för en äldre 

patient. Efter operationen startar rehabiliteringen omgående med mobilisering och full 

belastning av den skadade höften (Möller & Lindgren, 2018). Enligt Rai, Varma och Wani. 

(2018) leder operation av höftfraktur inom 24 timmar till kortare sjukhusvistelse och minskad 

smärta för patienten, tidig operation minskar även risken för större komplikationer. Studien 

visar dock att det inte var någon skillnad på dödligheten om patienten opereras inom 24 timmar 

eller 5 dygn.  

 

Äldre patienter som drabbats av höftfraktur och genomgått operation berättar om tidig 

mobilisering samma dag eller dagen efter operationen (Segevall, Söderberg & Björkman 

Randström, 2019). Många patienter beskriver smärta efter operationen, framför allt vid 

mobilisering och berättar att de fått smärtlindring kontinuerligt. Några patienter gick upp ur 

sängen för tidig mobilisering för att de litade på sjukvårdspersonalen och gjorde som de sa, 

andra gick upp för att de själva ville och såg det som att de var på väg mot att bli självständiga 

igen. Det fanns även några patienter som vägrade för att de ansåg att det var för tidigt, och 

väntade några dagar istället (Segevall, Söderberg & Björkman Randström, 2019). Su, Newson, 

Soljak och Soljak (2018) beskriver i sin studie sambandet mellan postoperativ rehabilitering 

efter en höftfraktur och resultat. Studien visar att mobilisering som sker samma dag eller dagen 

efter operationen leder till tidigare utskrivning, bättre förutsättningar vid hemgång samt bättre 

rörlighet hos patienten efter 30 dagar. Tajeu et al. (2013) studerade 86,664 äldre personer, 50% 

med höftfraktur och 50% utan höftfraktur. Studien visar att 20% av personerna med höftfraktur, 

som tidigare bott i hemmet, hade blivit så pass försvagade att de istället för att bo kvar hemma 

fick flytta till ett särskilt boende, i jämförelse med personer utan höftfraktur där detta bara gällde 

5%.  

 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer för att drabbas av en höftfraktur kan enligt Wiklund et al. (2015) vara Parkinsons 

sjukdom, gående inomhus på egen hand eller med otillräcklig hjälp, rökning, delirium senaste 

månaden, undervikt och ålder. Kännedom om detta är viktigt för sjukvårdspersonal för att 

kunna ta fram förebyggande åtgärder. Enligt Mellström och Lorentzon (2015) är osteoporos är 

en sjukdom där skelettet bryts ner och leder till en minskad bentäthet. Vidare beskriver 
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Mellström och Lorentzon att osteoporos är en stor riskfaktor för att ådra sig höftfraktur, det är 

därför viktigt att förebygga osteoporos i så stor utsträckning som möjligt. Tajeu et al. (2013) 

beskriver att osteoporos beräknas drabba fler personer, vilket i sin tur leder till ökad andel 

personer drabbade av höftfrakturer. Det kan leda till stora kostnader för sjukvården samt en 

försämrad livskvalitet för de äldre. En höftfraktur som drabbar en äldre person innebär risk för 

dödlighet, ohälsa, upprepad fraktur och en nedsättning att klara vardagliga aktiviteter. 

 

Enligt en studie genomförd av Leavy, Byberg, Michelsson, Melhus och Åberg (2015) sker 

fallolyckor på grund utav olika orsaker och de flesta sker inomhus. De som sker inomhus beror 

på miljö, fysiologiska orsaker eller är aktivitetsrelaterade. De fallolyckor som sker utomhus 

beror på miljö eller relaterat till aktivitet. Det finns även en kategori som kallas okänd, där 

orsaken till fallolycka inte är känd. De flesta olyckor har skett vid gående och annars vid 

positionsändring, stående, exempelvis vid sträckning för att komma åt något eller vid 

balansering, exempelvis trappgång, cykling eller klättring på stege (Leavy et al, 2015). Wagner, 

Melhus, Gedebrog, Pedersen och Michaëlsson (2008) menar att nedsatt balans ökar risken för 

höftfraktur med cirka 40%, risken för höftfraktur är fördubblad vid kontroll av endast kvinnor. 

De beskriver att balansen försämras väsentligt med åldern, bland 70-åringar har 8% nedsatt 

balans medan personer över 80 år har 31% nedsatt balans.   

 

Förebyggande åtgärder för att minska risken för att drabbas av höftfraktur 

Bilik, Turhan Damar och Karayurt (2017) undersökte förebyggande åtgärder för recidiverande 

fall hos personer som tidigare drabbats av höftfraktur. Resultatet visar att det är viktigt att se 

över hemmiljö, läkemedelsanvändning och sjukdomar för att minska risken för framtida 

fallolyckor. Enligt Thorell, Ranstad, Midlöv, Borgquist och Halling (2014) är det viktigt att se 

över vilka läkemedel som äldre personer använder då användning av till exempel antidepressiva 

läkemedel och opioider ökar risken för fall. Det är även viktigt att se över vilka läkemedel 

personen använder innan insättande av nya läkemedel då blandning av vissa preparat ökar 

fallrisken ännu mer.  

 

Enligt Lundin-Olsson och Rosendahl (2012) är det viktigt att skräddarsy åtgärder som 

förebygger fall då olika individer behöver hjälp med olika saker, det kan vara fysisk träning, 

hjälpmedel som rollator eller ommöblering i hemmet. De beskriver även att det är viktigt hur 

man lägger fram det förebyggande arbetet då det kan vara känsligt för den äldre, då åtgärderna 

kan vara ett hot mot den äldres självständighet och identitet. Om den äldre känner sig osäker 
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med själva upplägget kan motvilja byggas upp och leda till att åtgärderna inte följs (Lundin-

Olsson & Rosendahl, 2012). Trolle Lagerros, et al (2017) beskriver vikten av att den äldre 

människan bibehåller en aktiv livsstil för att minska risken att ådra sig en höftfraktur. Vilken 

sorts aktivitet de utför har ingen större betydelse, det kan handla om hushållsarbete eller 

organiserade träningsprogram. Det är viktigt att informera den äldre människan hur inaktivitet 

påverkar kroppen och de konsekvenser som uppstår vid inaktivitet, huvudsaken är att fortsätta 

vara aktiv och hålla i den aktivitet som är hållbar i längden. 

 

Den äldre människan – att åldras i kropp och själ 

Enligt Lundman och Norberg (2019) definieras personer som är över 65 år som äldre och i 

litteraturöversikten har denna definition använts. Svensk sjuksköterskeförening (2018) 

beskriver hur omvårdnaden av äldre patienter ska bygga på evidensbaserad kunskap och utgå 

från individens unika behov. Vården av svårt sjuka äldre har övergått från sjukhusvård till vård 

i hemmet och på särskilda boenden. 

 

Lundman och Norberg (2019) beskriver hur kroppens funktioner sakta bryts ner desto äldre vi 

blir, detta leder till större sårbarhet. Sårbarheten leder till att vi lättare drabbas av sjukdomar 

och påverkan av ohälsofaktorer som högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, utslitna 

leder, sömnproblem och demens. Kroppen går från att vara ett redskap som klarar av 

utmaningar till att upplevas som en barriär som sätter stopp, leder som värker och trötthet som 

inte försvinner vid vila är exempel på saker som gör vardagen svårare för den äldre. Den äldre 

människan får ett ökat beroende av andra människor, behovet kan vara svårt att acceptera då 

den äldre känner sig misslyckad och maktlös. Enligt Norberg, Jonsén och Santamäki Fischer 

(2012) är det viktigt för äldre personer att uppleva livsmening, då äldre med hög livsmening 

har det lättare att hantera svåra situationer i livet än de som har låg livsmening. Att vara 

entusiastiska, sociala och aktiva har stor betydelse i hur mycket livsmening de äldre upplever 

sig ha. Vid stora förändringar i livet sätts livsmeningen på prov, då är det viktigt med nya mål  

och omprioriteringar för att kunna behålla meningen med livet.  

 

Då äldre personer själva har blivit tillfrågade om tankar om åldrandet och döden uttryckte en 

del av dem en oro över att själva döendet skulle bli utdraget samt en oro över att bli en belastning 

för närstående. Andra menade mer att döendet är en naturlig del av livet (Norberg, Lundman, 

Nygren & Santamäki Fischer, 2012). Beroende på vad den äldre människan har för inställning 

till livet kan döden beskrivas både som en befrielse och som något fruktat. De äldre är ofta 
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villiga att prata om döden och döendet och vad som sker och det är ofta tankar om ett ökat 

beroende av andra och att bli en belastning för närstående. Att vara rädd för döden är ofta 

sammankopplat med att känna ånger över det förgångna samt sorg över förlorad framtid, och 

även sorg över att skiljas från sig själv och andra. Rädsla för döden kan också starta en positiv 

process genom att den äldre blir mer medveten om sin sårbarhet, rannsakar sig själv och 

omvärderar tidigare tankesätt. Det kan då leda till en mindre självcentrerad syn och ökad 

förståelse för andra och vidare kan det bidra till ökad självkänsla och förändrad syn på sig själv 

och omgivningen. Döden kan då upplevas som meningsfull och ångerfullheten minskar. Lägre 

nivåer av dödsrädsla påträffades hos människor med en positiv syn på sig själva och andra 

(Norberg, Lundman, Nygren & Santamäki Fischer, 2012).  

 

Katie Erikssons caritativa teori  

Eriksson (2018) skriver om hur människan upplever hälsa genom ett dynamiskt tillstånd och 

handlar om mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa har sin grund i människobilder som 

mångdimensionell, med en kroppslig och en själslig dimension. Att känna sig hel till kropp, själ 

och ande hör samman med en upplevelse av hälsa och helhet. Vidare skriver Eriksson om den 

kroppsliga dimensionen som handlar om friskhet och den själsliga dimensionen som handlar 

om en känsla av balans och harmoni i relation till livet och andra människor, om denna balans 

inte upplevs kan det ge uttryck för ohälsa.  

 

Eriksson (2018) skriver om att motivet för all vård är att lindra lidandet. Det centrala för 

vårdandet är kunskap om lidande och hälsa, därför använder Eriksson lidandet som 

grundbegrepp i sin teori. Lidandet utgör en ständig kamp, då sjukdom sätter begränsningar som 

leder till svårigheter att klara de förväntningar som människan har på sig själv. Därför är det 

viktigt att möta sitt lidande och försonas med det, först då är det möjligt att möta sina 

utmaningar och gå vidare i livet.  

 

Problemformulering 

Höftfraktur är en vanlig åkomma hos äldre, många av riskfaktorerna så som osteoporos, 

otillräcklig hjälp i hemmet, undervikt och ålder finns med i vardagen hos en äldre person och 

därav drabbas många äldre. Höftoperationer har tidigare inneburit långa sjukhusvistelser med 

sängläge i flera veckor till handläggning och mobilisering direkt efter operationen. SBUs 

riktlinjer visar att tidig mobilisering minskar risken för komplikationer för patienten, 

utvecklingen har minskat vårdtiden och den största delen av återhämtningen sker i hemmet. 
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Målet med litteraturöversikten var att beskriva hur patienter som drabbats av en höftfraktur 

upplever återhämtningen när största delen sker i hemmet under eget ansvar, vilka barriärer 

som upplevs och vad som är viktigt för patienterna för att underlätta återhämtningen. Det är 

av vikt att samla och sammanställa aktuell forskning för att ta reda på hur patienten själv 

upplever återhämtningen efter en höftfraktur efter utskrivning från sjukhuset för att 

implementera kunskapen i sjuksköterskeutbildningen. 

 

Syfte 

Att beskriva den äldre patientens upplevelse av återhämtningen från en höftfraktur efter 

utskrivning från sjukhuset.  

 

Definition av centrala begrepp 

Med återhämtning menas i litteraturöversikten både den psykiska och den fysiska 

återhämtningen.  

 

Personal som arbetar inom hälso- och sjukvården benämns i litteraturöversikten som 

vårdpersonal.  

 

Metod 

Metodavsnittet presenterar tillvägagångssättet för litteraturöversikten. 

 

Design 

Designen som används till examensarbetet är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt syftar 

till att samla aktuell forskning och information om ett specifikt område (Segesten, 2017a).  

 

Urval och datainsamling 

Databaser med ett brett och stort utbud av vetenskapliga publikationer med ämnet omvårdnad 

är CINAHL och PubMed (Östlundh, 2017). Därför valdes de databaserna ut att användas för 

sökning av artiklar till litteraturöversikten. Vid sökningar kombinerades sökorden med hjälp av 

booleska termer såsom AND, NOT och OR. Boolesk söklogik innebär att olika sökord 

kombineras för att kunna få fram ett bra litteraturval. Genom att använda asterix (*) i direkt 

följd utan mellanslag efter ett ord möjliggörs olika böjningar av ordet och ger ett bredare utbud 

vid sökning, denna sökteknik kallas trunkering (Östlundh, 2017). Sökord som använts är: 
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patient, experience, hip fracture, recovery, older adult och discharge from hospital och även 

synonymer: old people och elderly. En sekundärsökning har genomförts där en artikel har valts 

ut genom att använda en länk via en primärsökning på PubMed där det gavs förslag på artiklar. 

Sökningar presenteras i en separat sökmatris (Bilaga 1).  

 

Begränsningar i sökningarna gjordes genom att enbart söka artiklar publicerade mellan åren 

2003-2019. Artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt fanns tillgängliga i 

fulltext. Artiklarna var även granskade (peer-reviewed). Inklusionskriterier var artiklar med 

relevans för syftet, skrivna på engelska och som innehöll studier genomförda med äldre 

personer. Exklusionskriterier var artiklar som innehöll studier med sjuksköterskeperspektiv. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier utformad vid 

Högskolan Dalarna. Granskningen gjordes för att undersöka artiklarnas kvalitet och relevans 

för litteraturöversikten.  Mallen är modifierad utifrån Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) 

och Forsberg och Wengström (2008) och består av 25 frågor och har en maxpoäng på 25 alltså 

100% (Bilaga 2). Låg kvalitet motsvarar <60%, vilket är <15 poäng. Medel kvalitet motsvarar 

61-79%, vilket är 15-19 poäng. Hög kvalitet är >80% och det motsvarar 20 poäng  

eller högre (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Tillvägagångssätt 

Litteraturöversikten skrevs gemensamt av två studenter vid Högskolan Dalarna som 

examensarbete under sista terminen på sjuksköterskeprogrammet. Samtliga steg i 

litteraturöversikten har utförts gemensamt och samarbetet har skett via fysiska träffar, 

telefonkontakt och Google Drive dokument. Genom användningen av ett Google Drive-

dokument gavs möjlighet att kunna se och ge återkoppling på vad som skrivits. Författarna till 

litteraturöversikten har gemensamt valt ut artiklar genom att söka med valda sökord i 

databaserna. Artiklarna har valts ut genom att läsa titlar och exkludera de titlar som inte svarat 

mot syftet. Därefter har abstraktet lästs på de artiklar vars titlar varit relevanta. I de artiklar där 

abstraktet motsvarat litteraturöversiktens syfte har artiklarna lästs i sin helhet för att avgöra om 

artikeln överensstämde med valda inklusion- och exklusionskriterier. De valda artiklarna 

sammanställdes, analyserades samt uppdelades i kategorier. Det sammanställda resultatet av de 

valda artiklarna presenterades slutligen enligt 3 kategorier i litteraturöversiktens resultat. 
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Analys och tolkning av data 

För en tillförlitlig analys av artiklar är det av vikt att mer än en person går igenom materialet 

då risken för feltolkning är stor vid en enskild persons tolkning (Tidström & Nyberg, 2012). 

Friberg (2017) beskriver hur en sammanställning av varje artikels resultat underlättar 

analysskedet. Författarna till litteraturöversikten sökte artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Analysen började med att läsa artiklarnas rubriker, om rubriken sågs 

kunna svara på litteraturöversiktens syfte lästes abstraktet. Om abstraktet ansågs kunna svara 

på litteraturöversiktens syfte lästes hela artikeln. De artiklar som ansågs svara på 

litteraturöversiktens syfte valdes ut och analyserats i tre steg.  

 

Vid analysen av artiklarna har Fribergs (2017) fem steg tillämpats. Första steget i analysen var 

att läsa varje enskild artikel flera gånger och undersöka om artiklarna kunde användas till att 

besvara litteraturöversiktens syfte, de valda artiklarna analyserades och resultatet 

sammanställdes. I andra steget identifierades likheter och skillnader i de valda artiklarnas 

resultat och i det tredje steget genomfördes en sammanställning av resultatet, i steg fyra 

identifieras skillnader och likheter i de valda artiklarnas resultat. I femte steget presenteras 

resultatet av analysen på ett tydligt och läsbart sätt med huvudkategorier och underkategorier i 

litteraturöversiktens resultat. De inkluderade artiklarna har sammanställts i en artikelmatris 

(Bilaga 3). 

 

Etiska överväganden  

Omvårdnadsforskning bygger på de etiska principer som utgår från Helsingforsdeklarationen. 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen skyddas individens rättigheter och hälsa, omsorgen 

om individen går alltid före samhällets och vetenskapens intressen (World Medical Association, 

WMA, 2018). Artiklarna som används i litteraturöversikten är granskade (peer- reviewed) och 

de studier som finns med i artiklarna är granskade och godkända av en etisk kommitté. 

Författarna till litteraturöversikten har ett annat modersmål än engelska. Kjellström (2017) 

belyser det problem som kan uppstå då artiklarna är skrivna på engelska, så som förvrängt eller 

felaktigt studieresultat. Vidare skriver Kjellström att användning av ett lexikon bör användas. 

Författarna till litteraturöversikten har använt sig av ett engelsk-svenskt lexikon (Petti, 2000). 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver vikten av att egna värderingar och åsikter bör 

medvetandegöras och inte återspeglas i resultat eller val av urval. Författarna till 

litteraturöversikten strävar efter att vara opartiska gällande resultat har undvikit att synliggöra 

egna tankar och åsikter. 
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Resultat 

Litteraturöversiktens resultat grundas på 15 vetenskapliga artiklar, 14 artiklar är av kvalitativ 

ansats och en är av mixed-metodansats. De utvalda artiklarna kommer från Kanada (4), Sverige 

(4), Danmark (2), Nya Zeeland (1), Storbritannien (2), Nederländerna (1) och Norge (1). 

Resultatet av de äldres upplevelser av återhämtningen efter en höftfraktur delas upp i tre 

huvudkategorier och även i underkategorier. Första huvudkategorin är ”Patienternas upplevelse 

av isolering och ensamhet efter utskrivning” med underkategorierna ’’Rädsla för att falla’’, 

’’Rädsla för fall påverkar den sociala delaktigheten’’ och ”Förlorad självständighet och 

förändrad självbild”. Andra huvudkategorin är ”Patienternas upplevelse av nedsatt rörlighet 

under återhämtningen” med underkategorierna ’’Att vara i behov av hjälpmedel, ’’Smärta och 

trötthet har påverkat återhämtningen’’ och ’Att vara i behov av hjälp och stöd från andra’’. Den 

tredje huvudkategorin är ”Patienternas upplevelse av hur den egna attityden och inställningen 

har påverkat återhämtningen” med underkategorin ”Förväntningar på återhämtningen och 

framtiden”. 

 

Patienternas upplevelse av isolering och ensamhet efter utskrivning 

Efter hemgång från sjukhuset upplevde majoriteten av patienterna att de var isolerade hemma 

och hade svårigheter att ta sig ut, orsaken till detta var den nedsatta rörligheten (Archibald, 

2003; Gesar, Baath, Hedin & Hommel, 2017; Bruun-Olsen, Bergland & Heiberg, 2018; 

Griffiths et al, 2014;  Healee, McCallin & Jones, 2017; Jellesmark, Forsyth Herling, Egerod & 

Beyer, 2012; Langford, Edwards, Gray, Fleig & Ashe, 2018; Pol et al, 2019;  Rasmussen, 

Vinther-Nielsen & Uhrenfeldt, 2019; Schiller et al, 2015; Segevall, Söderberg & Björkman 

Randström, 2019; Stott-Eveneshen et al, 2017; Zidén, Hansson Scherman & Wenestam, 2009; 

Zidén, Wenestam & Hansson- Scherman, 2008). Isoleringen upplevdes som att vara fångad 

hemma och ledde till trötthet och sämre motivation (Zidén et al, 2008). Att få besök i hemmet 

upplevdes ge energi och minskade känslan av att vara isolerad (Rasmussen et al, 2019).  

  

Rädsla för att falla 

Rädsla att falla upplevde patienterna som en barriär i återhämtningen eftersom det ledde till 

färre aktiviteter och minskad rehabilitering. De kände sig osäkra och försiktiga speciellt när de 

var ensamma och upplevde att de vågade mer i situationer där de hade sällskap av familj, vänner 

eller fysioterapeuter (Gesar et al., 2017; Pol et al, 2019; Rasmussen et al, 2019). Patienterna 

upplevde även att deras rädsla för att falla ledde till begränsad mobilisering, som exempelvis 
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att de valde bort att göra saker de brukade göra och att de dagliga aktiviteterna tog längre tid 

och var mer energikrävande. De upplevde även att de hade sämre balans vid rörelse på grund 

av begränsad rörlighet (Gesar et al, 2017; Jellesmark et al, 2012). Användning av hjälpmedel 

som exempelvis rollator var en nödvändighet vid promenad utomhus och upplevdes minska 

rädsla för fall (Jellesmark et al, 2012). 

  

Rädsla för fall påverkar den sociala delaktigheten 

Rädsla och osäkerhet att falla igen och orsaka en ny höftfraktur eller att förstöra effekten av 

operationen minskade den sociala delaktigheten. Patienterna upplevde att det fanns en rädsla 

för att behöva mer hjälp utifrån igen samt att de skulle bli mer beroende av andra för att klara 

sin situation om de ramlade igen (Griffiths et al, 2014; Schiller et al, 2015; Zidén et al, 2009; 

Zidén et al, 2008). Flera patienter upplevde att de planerade aktiviteter i detalj för att undvika 

onödiga risker som kunde leda till fall (Pol et al, 2019; Segevall et al, 2015; Zidén et al, 2009). 

Rädsla för att gå ut grundades i rädsla för att falla och upplevdes av patienterna minska det 

sociala livet och ledde till upplevelse av isolering i hemmet (Zidén et al, 2008).  

  

Patienter som upplevde rädsla för fall höll sig undan från en del aktiviteter, som exempelvis att 

gå ut när det är halt, använda kollektiva transportmedel, gå på promenad, gå på fest samt att åka 

och hälsa på familj och vänner. Patienterna upplevde sig bundna till hemmet och var i behov 

av andra för att komma ut och träffade därför träffade vänner och familj mer sällan (Archibald, 

2003; Jellesmark et al, 2012). Några patienter upplevde sig uttråkade och ensamma för att de 

inte längre hade samma sociala liv (Jellesmark et al, 2012). Andra patienter slutade helt med en 

del aktiviteter som de tidigare gjort, som exempelvis att resa (Pol et al, 2019). Andra patienter 

upplevde att höftfrakturen gjort dem oroliga, patienten kände oro över situationen då de 

upplevde att det inte hade kontroll över situationen och sin kropp. Oron bidrog till minskad 

kontakt med familj och vänner då patienterna hellre stannar hemma där de kände sig trygga 

(Zidén et al, 2009). 

 

Förlorad självständighet och förändrad självbild 

Ändrad självbild och förlorad självständighet upplevdes av många patienter under 

återhämtningen. De kände sig osäkra inför aktiviteter de tidigare utfört samt en osäkerhet kring 

sin egen förmåga och upplevde avsaknad av självständighet (Archibald, 2003; Pol et al, 2019). 

Många patienter upplevde det frustrerande att inte självständigt kunna klara sig i vardagen och 

att vara begränsad i de aktiviteter som de tidigare klarat på egen hand (Griffiths et al, 2014). 
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Flera patienter upplevde det som positivt att återfå mer av sin självständighet då de behövde 

mindre hjälp och färre hjälpmedel i vardagen (Griffiths et al, 2014; Schiller et al, 2015; Segevall 

et al, 2019). Patienterna upplevde att de behövde som mest hjälp i början av återhämtningen 

och upplevde det svårt att be om hjälp eftersom de gärna ville bevara sin självständighet 

(Schiller et al, 2015).  

  

Patienterna upplevde att egna resurser var ett stöd i återhämtningen och det i kombination med 

vilket återhämtningsstadie de befann sig i gjorde att deras självförtroende varierade. En positiv 

attityd upplevdes påverka självförtroendet och självständigheten (Healee et al, 2017).  Eftersom 

återhämtningen upplevdes ta längre tid än väntat kände patienterna att de blev hjälpta av att ta 

en sak i taget och att det var viktigt med kontroll över situationen, därför underlättade det att 

dela upp återhämtningen och ta små steg mot målet. De upplevde en oro över nedsatt funktion 

och framtida självständighet, patienterna såg sin framtida självständighet som ett lockbete i 

återhämtningsprocessen (Gesar et al, 2017). Att få tillräckligt med hjälp hemma och fortfarande 

ha kvar sin självständighet upplevdes vara svårt att balansera då patienterna ville göra mer än 

vad de kunde. Återhämtningen upplevs som en långsam process och sätter hoppet om total 

återhämtning på prov, patienterna upplevde i vissa fall att de inte har full kontroll över 

situationen och vill därför undvika att tappa kontrollen över de delar de fortfarande har kontroll 

över (Rasmussen et al, 2019).   

 

Patienternas upplevelse av nedsatt rörlighet under återhämtningen 

Patienterna upplevde sig ha begränsad och nedsatt rörlighet och det har upplevts som hinder i 

återhämtningen (Archibald, 2003; Bruun-Olsen, 2018; Gesar et al, 2017; Griffiths et al, 2014; 

Jellesmark et al, 2012; Langford et al, 2018; Pol et al, 2019; Rasmussen et al, 2019; Segevall 

et al, 2019; Sims-Gould et al, 2017; Stott-Eveneshen et al, 2017; Zidén et al, 2008; Zidén et al, 

2009). Många patienter har upplevt rörligheten som förbättrad under de första veckorna av 

återhämtningen men upplever fortfarande rörligheten som begränsad och nedsatt (Archibald, 

2003; Griffiths et al, 2014; Segevall et al, 2019). Upplevelsen av förbättrad rörlighet under 

återhämtningen var individuell för olika patienter och berodde på bland annat bakgrund, ålder 

och sjukdomsbild (Archibald, 2003; Griffiths et al, 2014; Pol et al, 2019; Segevall et al, 2019). 

Patienterna upplevde osäkerhet på sin förmåga till rörelse och hur mycket kroppen klarar av, 

de var tvungna att anpassa sitt sätt att röra på sig. Aktiviteter som tidigare varit självklara 

upplevdes nu som svåra (Rasmussen et al, 2019; Zidén et al, 2008).  
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 Några patienter upplevde att deras rörlighet blivit bättre efter fyra månader och har börjat 

återgå till sin normala rörlighet. Andra patienter som innan höftfrakturen haft nedsatt rörlighet 

på grund av tidigare sjukdom eller skada kunde uppleva att de gjorde framsteg och blev mer 

rörliga än innan frakturen tack vare att de nu fick mer hjälp och hjälpmedel som de tidigare 

behövt men inte kunnat tillgå (Griffiths et al, 2014). De fanns även patienter som fortfarande 

upplevde smärta, svårigheter att gå och behövde använda hjälpmedel när de gick fyra månader 

efter höftfrakturen. Patienterna upplevde frustration över att kroppen begränsade dem i vad de 

kunde och ville göra, de ansåg att det var viktigt med tålamod och envishet för att klara av den 

långa återhämtningstiden (Langford et al, 2018).  

  

Upplevelsen av att det var viktigt att inte bli stillasittande, att tidigt i återhämtningen komma 

upp och röra sig och att hålla sig aktiv trots en begränsad rörlighet fanns hos flera patienter 

(Schiller et al, 2015). Patienterna upplevde att det var viktigt att känna säkerhet vid rörelse 

under återhämtningen och det krävdes både tid, assistans och utrymme för att de skulle uppleva 

säkerhet (Healee et al, 2017). Några patienter upplevde även att de behövde vänta på att kroppen 

skulle läka mer innan de kunde träna säkert (Sims- Gould, Stott-Eveneshen, Fleig, McAllister 

& Ashe, 2017). 

 

Att vara i behov av hjälpmedel 

Patienterna upplevde att de, i mer eller mindre utsträckning, behövde använda sig av hjälpmedel 

i hemmet och i vardagen exempelvis rollator, rullstol eller käpp. Hjälpmedlen användes för att 

lättare klara de vardagliga aktiviteterna och för att underlätta återhämtningen (Archibald, 2003; 

Jellesmark et al, 2012; Pol et al, 2019; Segevall et al, 2019). Några upplevde att de kunde återgå 

till tidigare aktiviteter genom anpassning med hjälp av hjälpmedel som rollator eller rullstol 

(Griffiths et al, 2014). Det fanns även några patienter som upplevde det frustrerande att de 

fortfarande behöver hjälpmedel fyra månader efter höftfrakturen, de hade förhoppningar om att 

de skulle kommit längre i sin återhämtning (Langford et al, 2018). Att vara i behov av 

hjälpmedel upplevdes som en svaghet av vissa patienter då det fick dem att känna sig gamla, 

att användandet av hjälpmedel var en konsekvens av åldrandet (Pol et al, 2019). Hjälpmedel 

som rollator och käpp gav ökad säkerhet vid gång men gav begränsningar i rörlighet och 

vardagliga aktiviteter, upplevelsen av att vara fastkedjad vid sin rollator fanns bland flera 

patienter i studien (Pol et al, 2019).  
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Att få ett toolkit, en utbildningsbroschyr, upplevdes som positivt av patienterna. Broschyren 

innehöll information om höftfrakturen och operationen, med rehabiliteringsövningar för att 

underlätta återhämtningen samt information om förebyggande av fall. Patienterna upplevde 

denna broschyr som mycket hjälpsamt i sin återhämtning, där deltagarna kunde få information, 

se övningar och få tips. I broschyren ingick telefonsamtal från sjukvårdspersonal en gång i 

månaden, patienterna upplevde att telefonsamtalen gav påminnelse om vad som är viktigt i 

återhämtningen och hjälpte till att förstärka ambitioner och självförtroende (Langford et al, 

2018).  

 

Smärta och trötthet har påverkat återhämtningen 

Flera patienter upplevde smärta som ett problem under återhämtningen men tyckte ändå inte att 

det var ett stort problem (Griffiths et al, 2014; Rasmussen et al, 2019). Vissa patienter upplevde 

att smärtan de kände då de drabbades av frakturen var mycket svårare i jämförelse med den 

smärta de nu upplever och menade att det därför inte var ett stort problem (Griffiths et al, 2014). 

Några patienter upplevde smärta som ett hinder i återhämtningen (Stott-Eveneshen et al, 2017; 

Zidén et al, 2008; Zidén et al, 2009). Patienter som upplevde rädsla för fall upplevde att den 

rädslan påverkades av deras smärta och muskelsvaghet (Jellesmark et al, 2012). Patienterna 

upplevde att de efter höftfrakturen hade lättare för att bli trötta samt att de hade mindre energi. 

De upplevde även det som viktigt med balans mellan aktivitet och vila för att orka och att 

aktiviteter tog längre tid nu jämfört med innan frakturen (Pol et al, 2019). Trötthet och svaghet 

upplevdes som ett hinder i återhämtningen av flera patienter, tröttheten och svagheten gav ökad 

osäkerhet och begränsad rörlighet hos patienterna (Gesar et al, 2017; Zidén et al, 2008; Zidén 

et al, 2009).  

 

Att vara i behov av hjälp och stöd från andra 

Att bli beroende av familj, vänner och vårdpersonal upplevdes svårt då det sänkte 

självförtroende och gav en känsla av hopplöshet. Att inte kunna gå ut och utföra de aktiviteter 

de tidigare utfört upplevdes ge frustration och besvikelse (Pol et al, 2019; Zidén et al, 2008). 

Patienterna var tacksamma över det stöd och den hjälp de fick i hemmet för att klara vardagen 

och för att göra framsteg i återhämtningen (Archibald, 2003; Pol et al, 2019; Schiller et al, 2015; 

Segevall et al, 2019). Upplevelsen av stöd från familj och vänner var viktigt för patienterna, 

stödet var inte bara fysiskt utan även psykiskt och emotionellt. Stöd från familj och vänner 

upplevdes även ge motivationen till att följa träningsprogram (Langford et al, 2018). Hjälp av 

andra upplevdes vara nödvändigt för att kunna vara aktiv i början av återhämtningen 
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(Rasmussen et al, 2019). Flera patienter förväntade sig initialt hjälp och stöd från familj men 

insåg att familjemedlemmarna hade mycket att göra och inte ständigt kunde finnas till hands 

(Healee et al, 2017).  

  

Patienterna var chockade över hur mycket hjälp de behövde med vardagliga aktiviteter i början 

av återhämtningen, de upplevde svårigheter i att vara beroende av andra. Detta ledde till 

frustration hos patienterna då de tidigare klarat sig själva. De upplevde även att det var svårt att 

komma hem från sjukhuset där de fått hjälp med allt till att komma hem och behöva utföra de 

vardagliga aktiviteterna på egen hand (Langford et al, 2018). Det upplevdes svårt att bli mer 

beroende av sin partner än innan höftfrakturen, då patienterna var tvungna att låta partnern göra 

vardagssysslor som de själva utför tidigare. Något som upplevdes som positivt var att 

patienterna fick mer kontakt och hjälp av människor de inte känt innan, de fick exempelvis 

hjälp med att öppna dörrar och bära matkassar (Zidén et al, 2008). Några patienter upplevde att 

kontakt med fysioterapeut som hjälpte med olika träningsövningar hade underlättat 

återhämtningen (Schiller et al, 2015). De som upplevde brist på fysioterapi upplevde vidare det 

som en barriär mot fortsatt återhämtning (Bruun- Olsen et al, 2018). Den hjälp som patienten 

fick av vårdpersonal med vardagsaktiviteter som handling, städning och personlig omvårdnad 

upplevdes underlätta återhämtningen (Healee et al, 2017; Sims- Gould et al, 2017).  

  

Patienternas upplevelse av hur den egna attityden och inställningen 

har påverkat återhämtningen 

Den mentala inställningen, att inte tappa motivationen, en positiv attityd och ett positivt 

tänkande upplever majoriteten av patienterna som mycket viktigt för återhämtningen 

(Archibald, 2003; Healee et al, 2017; Pol et al, 2019; Schiller et al, 2015; Segevall et al, 2019; 

Stott-Eveneshen et al, 2017; Zidén et al, 2009). Flera av patienterna upplevde att en positiv 

attityd förbättrade återhämtningen, den positiva attityden upplevdes reflektera det vardagliga 

livet och de dagliga aktiviteterna (Healee et al, 2017; Sims- Gould et al, 2017). Kontakt med 

och besök av familj, vänner och vårdpersonal upplevdes som upplyftande och motiverande 

(Bruun- Olsen, 2018; Langford et al, 2018; Pol et al, 2019; Sims- Gould et al, 2017). 

Igenkännande från andra som varit med om liknande upplevdes som positivt och uppmuntrande 

och patienterna upplevde att de fick stöd genom samtal och träffar med andra som är i samma 

situation (Bruun- Olsen et al, 2018; Healee et al, 2017; Pol et al, 2019; Stott-Eveneshen et al, 

2017). Patienterna upplevde att de kände hopp och meningsfullhet av att gå till en daglig 



 

15 
 

verksamhet där det finns aktiviteter som till exempel fika, musik eller spela spel, då de fick 

träffa människor och känna sig som vanligt ett tag. Besöken upplevdes även positiva då de gav 

självförtroende och hopp om framtiden (Rasmussen et al, 2019). Många av patienterna 

upplevde det motiverande och uppmuntrande med det sociala stöd som kom i samband med 

intervjuerna under tiden studien pågick (Pol et al, 2019; Sims-Gould et al, 2017; Stott-

Eveneshen et al, 2017).  

  

Att bibehålla positiv sinnesstämning, motivation och bra humör upplevdes som viktiga faktorer 

i återhämtningen (Langford et al, 2017; Zidén et al, 2009). Även egen ansträngning och insatser 

i rörelse, träning och social kontakt hade stor del i hur återhämtningen gick. Trots det upplevde 

patienterna att det var bäst att sänka förväntningar då det var svårt att påverka återhämtningen 

och dess gång, därför var det bättre att anpassa sig till sitt begränsade liv (Zidén et al, 2009). 

För att kunna anta utmaningar och smärta upplevdes det viktigt med positiv attityd och att vara 

optimistisk, patienterna upplevde att den positiva attityden hjälpte till att återfå autonomi och 

att få kontroll på återhämtningen samt självförtroende (Sims- Gould, 2017).  

  

Flera patienter upplevde att återhämtningen underlättades genom att de satte mål för sig själva 

under tiden (Schiller et al, 2015; Stott-Eveneshen et al, 2017). För vissa patienter var målen 

specifika, som exempelvis bättre sömnvanor, kunna köra bil igen och att kunna sköta 

hushållsarbetet självständigt, och för andra var målen mer övergripande som att exempelvis 

återfå rörlighet, kunna utföra samma aktiviteter som innan höftfrakturen och att bevara en god 

hälsa (Stott-Eveneshen et al, 2017). Patienter i andra studier upplevde att det var viktigt att 

målen var realistiska (Schiller et al, 2015; Sims-Gould et al, 2017). Några patienter upplevde 

att de blev motiverade av tanken på att i framtiden kunna göra saker de brukade göra innan 

höftfrakturen, som trädgårdsarbete, sport och matlagning (Langford et al, 2018).    

  

Höftfrakturen påminde patienterna att de började bli äldre, detta upplevdes som förlorad 

livsgnista och att de närmade sig döden. Detta gjorde att patienterna endast planerade inom 

dagar och veckor, då de inte ville planera i framtiden som var osäker (Zidén et al, 2008). 

Patienterna upplevde en känsla av dysterhet och hopplöshet efter att de ådragit sig en 

höftfraktur, de kände sig deprimerade och byggde upp en barriär mot sin egen återhämtning. 

Patienterna upplevde även att det var en klyfta mellan hur långt de kommit med återhämtningen 

i jämförelse med hur långt de trott att de skulle ha kommit (Bruun - Olsen et al, 2018). Några 
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patienter upplevde nedstämdhet eller depression under återhämtningen associerat till den 

nedsatta rörligheten (Griffiths et al, 2014).   

 

Förväntningar på återhämtningen och framtiden 

Många patienter upplevde sig dåligt informerade om vad de kunde förvänta sig under 

återhämtningen och majoriteten upplevde det som att det tog längre tid och var mer smärtsamt 

än de blivit informerade om (Langford et al, 2018; Schiller et al, 2015; Segevall et al, 2019; 

Sims- Gould et al, 2017; Stott-Eveneshen et al, 2017; Zidén et al, 2009). Hur förväntningarna 

på återhämtningen såg ut berodde på hur mycket information patienterna hade sedan tidigare, 

hur mycket information de fick på sjukhuset och hur mycket stöd de hade i vänner och familj 

(Stott-Eveneshen, 2017). Patienterna hade fått information kring återhämtningen både skriftligt 

och muntligt vid utskrivningen, vissa upplevde inte att de var tillräckligt informerade och andra 

var för trötta för att inta information just då men upplevde det som hjälpsamt senare (Segevall 

et al, 2019). 

  

Flera patienter som från början upplevt att återhämtningen tagit lång tid har kommit till insikt 

med att det kommer ta tid och att det måste få ta tid att komma tillbaka till vardagliga aktiviteter 

och rutiner (Healee et al, 2017). När återhämtningen tog längre tid än väntat upplevde 

patienterna besvikelse över situationen, detta gav ett negativt inflytande i det dagliga livet 

genom att få patienterna att undra om de någonsin kommer att bli helt återhämtade (Segevall et 

al, 2019; Zidén et al, 2009). Några patienter hade förväntningar på att vårdpersonal skulle ge 

stöd och hjälp under återhämtningen men upplevde inte att det blev som förväntat (Sims- Gould 

et al, 2017). De fanns patienter som upplevde att de aldrig kommer att återhämta sig till samma 

fysiska förmåga som innan höftfrakturen (Sims- Gould, 2017). Några patienter upplevde att 

återhämtningen gick bättre än förväntat (Archibald, 2003; Bruun- Olsen et al, 2018; Segevall 

et al, 2019; Zidén et al, 2009), det kunde bero på att de tidigare gått igenom saker som de 

upplevt varit värre (Archibald, 2003).  

  

Det som flera patienter upplevt som en barriär i återhämtningen var ålder och olika 

hälsoproblem (Bruun-Olsen et al, 2018; Segevall et al, 2019). Den önskan som fanns hos flera 

patienter om att komma tillbaka till det normala var det som gjorde att patienterna upplevde sig 

kunna acceptera att återhämtningen inte blev som förväntat. Då patienterna accepterat 

situationen upplevdes återhämtningen gå bättre (Healee et al, 2017). Patienterna upplevde att 

de efter höftfrakturen hade en mer ödmjuk syn på livet, de värderar saker de tidigare tagit för 
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givet, saker som att klä sig eller att vara ute och gå. De upplevde sig se positivt på framtiden 

men menade även att ingen vet vad morgondagen har att erbjuda och att det är en del av 

åldrandet (Segevall et al, 2019; Zidén et al, 2008). Patienterna upplevde även osäkerhet för att 

planera framåt i tiden då de var osäkra på hur höftfrakturen kommer påverka framtiden och om 

de någonsin kommer att komma tillbaka till livet de hade innan höftfrakturen (Sims-Gould et 

al, 2017; Zidén et al, 2008). Några patienter upplevde sig helt återställda och hade antingen helt 

återgått till tidigare aktiviteter eller anpassat sig till att utföra aktiviteter på ett annat sätt  

(Sims-Gould et al, 2017).   

 

Diskussion  

Diskussionsavsnittet presenterar en sammanfattning av huvudresultat, resultatdiskussion, 

metoddiskussion samt etikdiskussion.  

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva den äldre patientens upplevelse av 

återhämtningen från en höftfraktur efter hemgång från sjukhuset. Behandlingsform och vårdtid 

efter höftfraktur har förändrats och utvecklats sedan 1970-talet, patienter mobiliseras tidigare. 

Tidigare forskning visar att patienter upplevt den tidiga mobiliseringen på sjukhuset på olika 

sätt, några patienter var positivt inställda medan andra upplevde det negativt och tog därför 

längre tid på sig. Under återhämtningen upplevde några patienter nedsatt rörlighet och var 

därför i behov av andra människor som exempelvis familjemedlemmar, sjukvårdspersonal och 

fysioterapeuter för att få hjälp med vardagliga sysslor, träning och personlig vård. Den själsliga 

och den kroppsliga dimensionen hos den mångdimensionella människan som Katie Eriksson 

beskriver behöver vara i balans för att människan ska uppleva hälsa, patienter med höftfraktur 

är inte i balans i den kroppsliga dimensionen och det i sin tur påverkar den själsliga. Resultatet 

i litteraturöversikten visade att majoriteten av patienterna upplevde isolering och ensamhet 

under återhämtningen relaterat till nedsatt rörlighet samt rädsla för att falla och ådra sig en ny 

höftfraktur eller andra skador. Patienterna själva upplevde även att det var viktigt att ha en 

positiv attityd och inställning samt att hålla motivationen uppe för att underlätta 

återhämtningen. Den åldrande patienten är skör och bräcklig och har flera kroppsliga funktioner 

som degraderas med åldern. Resultatet i litteraturöversikten visar att en del patienter upplevt att 

höftfrakturen påmint om åldrandet och gjort att mer hjälp krävts i hemmet. Resultatet visar även 
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att patienterna under återhämtningen upplevt att de var i behov av flera hjälpmedel som 

exempelvis rollator, käpp och rullstol för att klara sig i vardagen.   

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat utifrån teoretisk referensram och 

tidigare forskning samt övriga relevanta delar från litteraturöversiktens bakgrundsavsnitt. 

 

Patientens upplevelse av isolering och ensamhet efter utskrivning 

Katie Eriksson (2018) skriver i sin caritativa teori om människan som mångdimensionell, med 

en själslig och en kroppslig dimension, den själsliga dimensionen handlar om balans och 

harmoni i relation till livet och andra människor. För att människan ska uppleva hälsa krävs en 

balans mellan den kroppsliga och den själsliga dimensionen. Den kroppsliga dimensionen hos 

människan finner balans vid avsaknad av sjukdom (Eriksson, 2018). Författarna till 

litteraturöversikten instämmer med Katie Eriksson och menar att patienter som drabbats av 

höftfraktur är i obalans eftersom sjukdom och skada sätter den kroppsliga dimensionen ur 

balans. Många av patienterna har upplevt sig isolerade och ensamma under återhämtningen, 

orsaker till detta menade de flesta var att de upplevde rädsla för att falla och nedsatt rörlighet 

(Archibald, 2003; Gesar et al, 2017; Bruun-Olsen et al, 2018; Griffiths et al, 2014; Healee et al, 

2017; Jellesmark et al, 2012; Langford et al, 2018; Pol et al, 2019; Rasmussen, 2019; Schiller 

et al, 2015; Segevall, 2019; Stott-Eveneshen et al, 2017; Zidén et al, 2009; Zidén et al, 2008). 

För att den själsliga dimensionen ska vara i balans krävs att människan upprätthåller relationer 

med familj och vänner samt ett socialt liv och eftersom många patienter under återhämtningen 

beskrivit isolering och ensamhet som en barriär menar författarna till litteraturöversikten i 

överensstämmelse med Eriksson att den själsliga dimensionen inte är i balans (Eriksson, 2018). 

Patienter som upplevde isolering och ensamhet under återhämtningen beskriver isoleringen 

som att vara fångad i hemmet, och att det ledde till en upplevelse av trötthet och sämre 

motivation (Zidén et al, 2008). Den äldre patienten som drabbats av höftfraktur och upplever 

isolering och ensamhet kan, enligt författarna till litteraturöversikten med den caritativa teorin 

(Eriksson, 2018) som ståndpunkt, inte uppleva hälsa eftersom den kroppsliga och den själsliga 

dimensionen är i obalans. Norberg, Jonsén och Santamäki Fischer (2012) skriver om att äldre 

människor får en ökad livsmening genom att vara entusiastiska, aktiva och sociala. En del 

patienter som har upplevt isolering och ensamhet menar att de upplevde att besök i hemmet gav 

mer energi och minskade känslan av att vara isolerad (Rasmussen et al, 2019). 
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Den vanligaste orsaken till höftfraktur är fall (Hommel & Bååth, 2013). Fall sker av olika 

anledningar men de flesta sker inomhus vid aktivitet, på grund av miljö eller av fysiologiska 

orsaker (Leavy et al, 2015). Enligt tidigare forskning leder höftfraktur till begränsad rörlighet 

och ökad risk för att drabbas av upprepade höftfrakturer (Tajeu et al, 2013). Riskfaktorer för 

fall och att drabbas av höftfraktur är även bland annat osteoporos, otillräckligt med hjälpmedel, 

läkemedel, försämrad balans och sjukdom (Bilik et al, 2017; Leavy et al, 2015; Mellström & 

Lorentzon, 2015; Wagner et al, 2008; Wiklund et al, 2015).  Flera av patienterna upplevde 

rädsla för att falla och det bidrog till en upplevelse om minskad social delaktighet eftersom de 

drog sig från att göra aktiviteter som tidigare och att åka och hälsa på vänner och familj. De 

upplevde även rädsla och osäkerhet för att de skulle falla igen och förstöra effekten av 

höftoperationen eller ådra sig en ny höftfraktur (Griffiths et al, 2014; Schiller et al, 2015; Zidén 

et al, 2009; Zidén et al, 2008). Rädsla för fall upplevdes av flera patienter som en barriär i 

återhämtningen då det ledde till minskad rehabilitering och färre aktiviteter (Gesar et al., 2017; 

Pol et al, 2019; Rasmussen et al, 2019). För att förebygga återkommande höftfrakturer genom 

att minska risken för fall menar författarna till litteraturöversikten att det är av vikt att se över 

hemmiljö, läkemedelsanvändning och sjukdomar, detta stärks av tidigare forskning enligt Bilik 

et al. (2017). Många patienter upplever sig mindre rädda för att falla och känner att de vågar 

mer då de är i sällskap av familj, vänner eller vårdpersonal som exempelvis fysioterapeuter 

(Gesar et al., 2017; Pol et al, 2019; Rasmussen et al, 2019). 

 

Patientens upplevelse av begränsad rörlighet under återhämtningen 

Eriksson (2018) använder lidandet som en grundpelare i sin caritativa teori och menar att 

motivet för all vård är att lindra lidande. Författarna till litteraturöversikten menar att en 

höftfraktur innebär att vardagen för patienten blir begränsad och att det kan leda till svårigheter 

att klara de mål som patienterna satt upp för sig själva. Detta stärks av Eriksson (2018) som 

vidare skriver om att sjukdom och lidande sätter begränsningar i livet och det leder till 

svårigheter att klara de förväntningar som människan har på sig själv. Majoriteten av 

patienterna upplever begränsad rörlighet i återhämtningen (Archibald, 2003; Bruun-Olsen et al, 

2018; Gesar et al, 2017; Griffiths et al, 2014; Jellesmark et al, 2012; Langford et al, 2018; Pol 

et al, 2019; Rasmussen et al, 2019; Segevall et al, 2019; Sims-Gould et al, 2017; Stott-

Eveneshen et al, 2017; Zidén et al, 2008; Zidén et al, 2009) och med tiden bryts kroppens 

funktioner ner och det leder till en större sårbarhet för patienten (Lundman & Norberg, 2019). 

Författarna till litteraturöversikten menar tillsammans med Norberg och Lundman att den 

åldrande patienten är skör och bräcklig vilket gör det är lättare att drabbas av skada eller 
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sjukdom och gör det svårare att klara sig själv i hemmet och i vardagen. Norberg och Lundman 

menar även att detta leder till att patienten får ett ökat behov av andra människor. Det i sin tur 

kan vara svårt att acceptera och kan upplevas som misslyckande eller maktlöshet.  

 

En del patienter upplever frustration i att känna att kroppen är begränsad (Langford et al, 2018) 

och några menar att det ändå är viktigt för återhämtningen att vara aktiv och träna trots att 

rörligheten är begränsad (Schiller et al, 2015). Det är av vikt att trots skada vara aktiv och träna 

för att underlätta återhämtningen menar författarna av litteraturöversikten tillsammans med 

tidigare forskning av Trolle Lagerros et al. (2017) som att en aktiv livsstil som upprätthålls 

minskar risken för att drabbas av en ny höftfraktur. Det spelar ingen roll vilken typ att aktivitet 

patienten utför, om det innebär fysisk träning eller vanligt hushållsarbete, och det är av vikt att 

som vårdpersonal motivera och informera patienten om hur inaktivitet påverkar kroppen och 

vilka konsekvenser det kan få. Flera patienter upplever att de har fått anpassa sitt sätt att röra 

sig då rörligheten varit begränsad och upplever att de fått hjälp att göra framsteg med hjälp av 

hjälpmedel (Griffiths et al, 2014; Rasmussen et al, 2019; Zidén et al, 2008). Författarna till 

litteraturöversikten menar tillsammans med Lundin-Olsson & Rosendahl (2012) att det är av 

vikt hur vårdpersonal lägger fram planen till träning för att motverka motvilja och för att 

motivera patienter till träning och användning av hjälpmedel. Det här var av vikt för att 

patienterna inte skulle uppleva den egna självständigheten och integriteten som hotad och enligt 

Archibald (2003) och Pol et al. (2019) var det några patienter som upplevde en förändrad 

självbild och förlorad självständighet under återhämtningen.  

 

Enligt SBUs riktlinjer påbörjas mobilisering och full belastning av den opererade höften samma 

dag eller dagen efter operationen (Möller & Lindgren, 2018). Segevall et al. (2019) menar att 

upplevelsen av tidig mobilisering på sjukhuset har varierat. Några patienter som tidigt efter en 

höftfraktur mobiliserats har medverkat för att de själva ville medan andra gjorde det för att de 

kände sig tvungna. En del patienter ansåg att det var för tidigt inpå operationen och väntade 

istället några dagar. Segevall et al. (2019) och Sims-Gould et al. (2017) menar även att det fanns 

patienter delade en upplevelse som att de behövde vänta på att kroppen skulle läka innan de 

kunde börja träna. Healee et al. (2017) beskriver att det för vissa patienter var viktigt att få 

känna säkerhet vid träning och aktivitet och det krävdes både tid, utrymme och assistans för att 

de skulle känna sig säkra. Flera patienter upplevde osäkerhet på sin egen förmåga till rörelse 

och hur mycket kroppen klarar av (Rasmussen et al, 2019; Zidén et al, 2008).  

 



 

21 
 

Patientens upplevelse av hur de egna attityderna och inställningen har 

påverkat återhämtningen 

Den mångdimensionella människan behöver en balans mellan den kroppsliga och den själsliga 

dimensionen. Att känna sig hel till kropp och själ och andra hör samman med att människan 

upplever hälsa och helhet menar Eriksson (2018). Många av patienterna delade en upplevelse 

om att det var viktigt med en positiv attityd och inställning under återhämtningen. Att tro på sig 

och upprätthålla motivationen upplevdes som en viktig faktor för en god återhämtning 

(Archibald, 2003; Healee et al, 2017; Langford et al, 2017; Pol et al, 2019; Schiller et al, 2015; 

Segevall et al, 2019; Stott-Eveneshen et al, 2017; Zidén et al, 2009). Författarna till 

litteraturöversikten anser att det är av vikt att vårdpersonal är noggrann med information till 

patienten för att öka motivationen, bidra till en god attityd och en positiv inställning till 

återhämtningen och på det sättet kunna ge bättre förutsättningar till återhämtningen. Författarna 

till litteraturöversikten menar även tillsammans med Norberg, Jonsén och Santamäki Fischer 

(2012) att stora förändringar som sker i livet sätter patientens livsmening på prov. Norberg, 

Jonsén och Santamäki Fischer skriver vidare att det är viktigt att sätta nya mål och att 

omprioritera för att kunna behålla meningen med livet. Flera patienter upplevde att 

återhämtningen underlättades genom målsättning, några hade specifika mål medan andra hade 

mer övergripande mål (Schiller et al, 2015; Stott-Eveneshen et al, 2017). Med den caritativa 

teorin (Eriksson, 2018) som ståndpunkt menar författarna till litteraturöversikten att det är 

viktigt att möta sitt lidande och försonas med det för att kunna gå vidare i livet. En del patienter 

upplevde att det var bättre att sänka sina förväntningar på återhämtningen eftersom de ansåg att 

det var svårt att påverka situationen och upplevde att återhämtningen underlättades genom att 

anpassa sig till den istället (Zidén et al, 2009). Tanken på att i framtiden kunna återgå till det 

liv patienterna levt innan höftfrakturen var motiverande för en del patienter (Langford et al, 

2018). Att bibehålla en positiv attityd under återhämtningen upplevde några patienter 

reflekterade det vardagliga livet och aktiviteterna och hjälpte till att återfå autonomi, 

självförtroende och kontroll över sin egen situation (Healee et al, 2017; Sims-Gould et al, 2017).   

 

Några patienter upplevde att de blev påminda om åldrandet och döden då de drabbades av 

höftfrakturen (Zidén et al, 2008). När äldre människor har blivit tillfrågade om deras inställning 

till döendet och döden har några svarat att de känner en oro över att döendet ska bli en utdragen 

process medan andra ser det som en naturlig del av livet. Författarna till litteraturöversikten 

menar att hur olika patienter ser på döden varierar, detta stärks av Norberg, Lundman, Nygren 

och Santamäki Fischer (2012) som beskriver att vilken attityd och inställning den äldre 
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människan haft inför döden har berott på vilken inställning som funnits till livet. Flera patienter 

menar att de efter höftfrakturen och under återhämtningen upplever att de har en mer ödmjuk 

syn på livet och värderar saker som de tidigare tagit för givet (Segevall et al, 2019; Zidén et al, 

2008). Äldre människor som upplevt dödsrädsla har många gånger varit associerat med sorg 

över förlorad framtid och separation från sig själv och närstående (Norberg, Lundman, Nygren 

& Santamäki Fischer, 2012). En del patienter har upplevt osäkerhet över att planera framtiden 

eftersom de inte visste hur mycket höftfrakturen skulle påverka det framtida livet (Sims-Gould 

et al, 2017; Zidén et al, 2008). Några patienter upplevde att de planerade för framtiden i dagar 

och veckor eftersom de var osäkra på framtiden och ville inte planera längre fram än så (Zidén 

et al, 2008). Att bli medveten om döendet kan i vissa fall även starta en positiv process hos den 

äldre människan menar författarna till litteraturöversikten tillsammans med Norberg, Lundman, 

Nygren och Santamäki Fischer (2012). Patienten som då blir medveten om sin sårbarhet 

rannsakar sig själv, vilket leder till en ökad medvetenhet och förståelse för omgivningen. 

Norberg, Lundman, Nygren och Santamäki Fischer menar även att äldre människor med en 

positiv syn på sig själva och andra hade en lägre nivå av dödsrädsla. Några patienter upplever 

att de efter höftfrakturen har en positiv syn på framtiden trots att de inte vet vad morgondagen 

har att erbjuda (Segevall et al, 2019; Zidén et al, 2008). Då människan blir mer medveten om 

situationen och sin omgivning bidrar det till ökad självkänsla vilket i sin tur leder till att döden 

upplevs som mer meningsfull (Norberg, Lundman, Nygren & Santamäki Fischer, 2012).  

 

Metoddiskussion 

Examensarbetet gjordes som en litteraturöversikt. Författarna till litteraturöversikten har 

gemensamt valt ut relevanta artiklar där deltagarnas upplevelse svarat på litteraturöversiktens 

syfte. Sökningar för att hitta artiklar gjordes med hjälp av relevanta sökord i databaserna 

CINAHL och PubMed eftersom de är omvårdnadsinriktade databaser (Östlundh, 2017). Några 

artiklar förekom i flera olika sökningar men valdes bort då de inkluderats i annan sökning. En 

artikel har valts ut genom en sekundärsökning på PubMed, där funktionen “liknande artiklar” 

användes på en av artiklarna som inkluderats i resultatet. Författarna till litteraturöversikten 

menar tillsammans med Östlundh (2017) att en sekundärsökning bidrar till ett bra slutresultat 

och vid utebliven användning av sekundär sökteknik riskerar författarna till litteraturöversikten 

att gå miste om bra litteratur. Artiklarna som valdes ut till litteraturöversiktens resultat var av 

kvalitativ ansats förutom en som var av mixed-metodansats. 
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Författarna till litteraturöversikten valde att begränsa sökningarna genom att enbart söka efter 

artiklar som publicerades mellan år 2009-2019, och det var för att basera resultatet på den 

senaste forskningen. Litteraturöversiktens resultat skulle bestå av minst 15 vetenskapliga 

artiklar, mellan åren 2009-2019 hittades enbart 13 artiklar efter sökningar med relevanta sökord 

och man valde att utöka årtalen till 2003-2019 och fann då 2 artiklar till. Den ena artikeln är 

publicerad år 2008 och den andra år 2003. Resultatet i de artiklarna ansågs av författarna av 

litteraturöversikten vara relevant då det stämde överens med de 13 andra inkluderade artiklarna 

och därför valdes de att inkluderas trots att de var publicerade tidigare än vad som initialt 

planerats. Författarna till litteraturöversikten har valt att använda sig av den äldre patientens 

perspektiv, och med äldre har då menats patienter över 65 år. Två av de inkluderade artiklarna 

har en minoritet av deltagande patienter på under 65 år och de artiklarna har kommit fram trots 

att sökordet old har använts. Eftersom upplevelsen för de patienterna inte skiljer sig markant 

från övriga, och snittåldern på de deltagande patienterna har varit 80 år, har resultatet bedömts 

av författarna till litteraturöversikten som trovärdigt och relevant och artiklarna har inkluderats. 

Författarna till litteraturöversikten valde att använda patient som sökord trots att patienten är 

utskriven från sjukhuset. Detta för att användning av sökordet patient gav, vid sökning av 

artiklar, resultat med studier gjorda med rätt perspektiv för litteraturöversiktens syfte. Flera av 

deltagarna i de studier som resultatet i litteraturöversikten baserats på har fortfarande kontakt 

med sjukvård i form av hemsjukvård och/eller fysioterapeut och är således fortfarande patienter 

i den bemärkelsen.  

 

Granskning och analysering av de valda artiklarna har skett gemensamt av författarna till 

litteraturöversikten. Likheter och skillnader lyftes fram och kategorisering av de valda 

artiklarna utfördes. Resultaten i artiklarna delades upp i 3 olika kategorier och delar från 

resultaten som var relevanta för litteraturöversiktens syfte togs ut. Genom att författarna till 

litteraturöversikten gemensamt gjorde analys, granskning och kategorisering fanns möjlighet 

till att hela tiden kunna diskutera och det ansågs av båda författarna som en styrka i arbetet 

under skrivandet av litteraturöversikten med ett nära samarbete. Tidström och Nyberg (2012) 

menar att det är av vikt att mer än en person går igenom materialet då det finns stor risk för 

feltolkning vid bara en persons tolkning. Begränsningar som gjordes i sökningarna efter artiklar 

var att artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift, finnas tillgängliga i fulltext 

samt vara granskade (peer-rewied). Det var för att försäkra sig om kvalitén på artikelns innehåll 

samt garantera åtkomst till artikeln som helhet. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 
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engelska för att författarna till litteraturöversikten hade förmåga att läsa och förstå de två 

språken  

 

Författarna till litteraturöversikten har exkluderat artiklar som varit skrivna ur annat perspektiv 

än den äldre patientens och som inte varit av relevans för litteraturöversiktens syfte. En artikel 

med kvantitativ ansats exkluderades då det genom de enkäter de använts sig av i studien inte 

tydligt framkom hur patientens upplevelse sett ut. Författarna till litteraturöversikten har inte 

sökt artiklar från specifika länder och har fått fram artiklar med studier gjorda från olika delar 

av världen: Sverige, Danmark, Nya Zeeland, Kanada, Storbritannien, Norge, Nederländerna. 

Författarna till litteraturöversikten ser det som en styrka i arbetet att kunna inkludera artiklar 

från flera olika länder då resultatet i litteraturöversikten speglas internationellt. Om författarna 

till litteraturöversikten skulle göra om arbetet skulle artiklar från låginkomstländer inkluderas 

för att se skillnader och likheter i förhållande till höginkomstländer. Författarna till 

litteraturöversikten menar att det i nuläget inte går att genomföra eftersom det inte finns 

tillräckligt med forskning från låginkomstländer med relevans för syftet med 

litteraturöversikten. Samtliga artiklar som utgör litteraturöversiktens resultat är av hög kvalitet 

utifrån använd granskningsmall, en granskningsmall utformad vid Högskolan Dalarna som är 

modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) 

(Bilaga2). Därför menar författarna till litteraturöversikten att validiteten och trovärdigheten i 

arbetet är av hög kvalitet. Faktorer som kan påverka resultatet är att det finns otydlighet i om 

patienten skrivits ut från sjukhuset till sitt hem med eller utan hemtjänst, eller till exempelvis 

ett korttidsboende. Det kan påverka patientens upplevelse av återhämtningen då det kan skilja 

i hur mycket hjälp och stöd patienten erhåller, på ett korttidsboende har patienten personal i 

närheten dygnet runt och kan få hjälp och stöd medan de i hemmet inte har samma möjligheter 

till personal dygnet runt. En annan faktor som kan påverka resultatet är att äldre idag ofta delas 

in i fler kategorier än bara äldre. Med yngre äldre menas personer mellan 65-75 år och äldre 

äldre är personer som är över 75 år och yngre äldre är idag ofta fortfarande yrkesverksamma 

(Lundman & Norberg, 2019). Detta resulterar i att det inte fullt ut går att generalisera 

upplevelsen av den äldre patienten, då prioriteringar i livet och mål med återhämtningen skiljer 

sig för en yngre äldre och en äldre äldre person. Författarna till litteraturöversikten har enbart 

använt sig av trovärdiga källor genom arbetet och varit källkritiska. Genom att systematiskt 

granska varje källa som använts i litteraturöversikten för sig har källan sedan bedömts som 

trovärdig (Segesten, 2017b).  
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Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som använts i litteraturöversikten bygger på data från studier som är granskade 

och godkända av en etisk kommitté. Alla artiklar visar att deltagarna i studierna delgivits 

information muntligen eller skriftligen om att de när som helst under studiens gång har rätt att 

avbryta sin medverkan vilket styrks av Helsingforsdeklarationens etiska principer kring 

omvårdnadsforskning (World Medical Association, WMA, 2018). De studier där den äldre 

patienten som drabbats av höftfraktur själv inte kunnat delta har i några fall en anhörig eller en 

vårdare återberättat patientens upplevelse. I de fall detta har skett har resultatet ändå bedömts 

som trovärdigt av författarna till litteraturöversikten eftersom det framgått att det funnits en 

nära relation mellan den som återberättat och patienten som varit drabbad av höftfraktur.  

 

Författarna till litteraturöversikten har haft en viss förförståelse för ämnet då de under sin 

verksamhetsförlagda utbildning träffat patienter som drabbats av en höftfraktur. Det har funnits 

ett intresse för ämnet, men författarna till litteraturöversikten har själva inte erfarit en 

höftfraktur och har således ingen tidigare information kring hur återhämtningen upplevts. De 

har inte heller haft någon nära anhörig som upplevt återhämtningen efter en höftfraktur och har 

objektivt analyserat och sammanställt resultatet samt undvikit att lyfta fram egna värderingar. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att det är av vikt att egna värderingar och åsikter bör 

medvetandegöras för att inte återspeglas i resultat eller urval.  

 

Samtliga artiklar som använts i litteraturöversikten har varit skriva på engelska. Författarna till 

litteraturöversikten har svenska som modersmål och goda kunskaper inom engelska, men för 

att säkerställa att översättningen av artiklarna blir korrekt har ett engelskt-svenskt lexikon 

använts vid några tillfällen. Kjellström (2017) menar att det kan uppstå problem då artiklarna 

är skrivna på engelska då författarna till litteraturöversikten inte har det som modersmål, det 

kan leda till förvrängt eller felaktigt slutresultat. Ett engelskt-svenskt lexikon (Petti, 2000) 

användes för förtydligande, för att inte riskera misstolkning eller förvridning av resultat samt 

för att litteraturöversikten sedan skrevs på svenska. Författarna till litteraturöversikten menar 

att resultatet är trovärdigt efter översättning då det återgivits utan förvrängning.  

 

På individnivå menar författarna till litteraturöversikten att resultatet har hög relevans då det 

syftar till att beskriva individens upplevelser. Genom att sätta individens perspektiv i centrum 

ges en ökad möjlighet till förståelse från människor som arbetar inom sjukvård med äldre 
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patienter som upplever återhämtning efter höftfraktur och även från anhöriga till dessa. På 

gruppnivå anser författarna till litteraturöversikten att resultatet är relevant och användbart inom 

vården av äldre patienter. Resultatet i litteraturöversikten är relevant för gruppen äldre 

människor i sjukdomstillstånd och äldre människor är en grupp som under friska förhållanden 

är sköra och har nedsatta kroppsfunktioner. Resultatet i litteraturöversikten är relevant för 

sjukvårdspersonal i vård av denna patientgrupp för att kunna bemöta och förstå gruppen äldre 

patienter under återhämtning från höftfraktur och den påtagliga nedsatta funktionen i vardagen 

de upplever i sjukdomstillståndet 

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt ger en ökad förståelse för hur den äldre patienten upplever 

återhämtningen från en höftfraktur och ger en överblick över vilka hinder som kan upplevas 

samt vad som upplevs underlätta återhämtningen. Litteraturöversikten ger vårdpersonal 

information kring hur det förebyggande arbetet inför hemgång från sjukhus bör se ut för att 

underlätta upplevelsen av återhämtningen för den äldre patienten. Även vårdpersonal som 

arbetar med patienten får information när de läser, om hur arbetet med patienten kan utformas 

för att underlätta den fortsatta återhämtningen. Ur ett samhällsperspektiv menar författarna till 

litteraturöversikten att resultatet är användbart till förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. 

De upplevelser som presenteras i litteraturöversiktens resultat ger information om vad 

sjukvårdspersonal kan göra för att underlätta och förbättra återhämtningen för den äldre 

patienten redan under den första tiden på sjukhuset samt vilka resurser som krävs från 

sjukvården efter hemgång från sjukhuset. Det är en vinst för samhället att den yrkesverksamma 

individen återhämtar sig för att kunna återgå till arbetet då det är mer kostsamt för samhället 

med en arbetsför person som är sjukskriven.  

  

Slutsats 

Resultatet visar att de flesta äldre patienterna som har drabbats av en höftfraktur upplever 

återhämtningen på liknande sätt. Det är av betydelse för vårdpersonal att motivera patienten i 

återhämtningen och att förbereda patienten tidigt och noggrant inför återhämtningen, gärna 

redan innan operation både muntligt och skriftligt. De äldre patienterna som har känt sig väl 

förberedda och haft material i hemmet att tillgå samt god kontakt med sjukgymnast har upplevt 

återhämtningen som lättare och kortare i jämförelse med patienter som varit dåligt informerade 

och haft obesvarade frågor. De har istället upplevt återhämtningen som längre och mer 
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smärtsam än de förväntat sig. För de flesta av de äldre patienterna har det varit möjligt att 

komma tillbaka till samma liv som före höftfrakturen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Samtliga artiklar i litteraturöversikten är av kvalitativ metod, intervjustudier där få patienter 

inkluderats. Vidare forskning med kvantitativ metod ger möjligheten att i ett bredare perspektiv 

se vad som är viktigt för patienterna för att få bästa återhämtning efter en höftfraktur och vilka 

delar som saknas i återhämtningen. Genom enkäter går det att nåt ut till flera och med specifika 

frågor ta reda vad som brister i återhämtningen samt vad som underlättar. Genom att använda 

resultatet i den här litteraturöversikten går det att utforma en enkät med frågor eftersom 

resultatet beskriver vad äldre personer upplevt som positivt och negativt under återhämtningen 

från en höftfraktur. Vidare forskning ur sjuksköterskans perspektiv är av vikt då det ger 

möjlighet att undersöka hur sjuksköterskan upplever sin egen roll i återhämtningsprocessen hos 

patienten efter en höftfraktur. Genom kvalitativ forskning med intervjumetodik ges möjlighet 

att ta fram upplevelser av svårigheter och brister samt positiva delar i det patientnära arbetet. 

Sjuksköterskans perspektiv ger möjligheten att undersöka de bitar som kan underlätta 

återhämtningen för patienten både på sjukhuset och i hemmet. Med utgångspunkt i både 

patientens och sjuksköterskans upplevelser underlättas ett potentiellt fortsatt förbättringsarbete 

av vården för den äldre patienten som drabbats av en höftfraktur.   
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Bilaga 1 Sökmatris 

Söktabell för redovisning av sökord och antal träffar i de olika databaserna samt antal 

utvalda artiklar till resultatet. 

Tabell 1. sökschema 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 
till 
resultat 

PubMed hip fractures 

AND recovery 

AND experience 

79 79 20 10 1 

PubMed older adults AND 

recovery AND 

hip fracture 

251 150 30 5 1 

CINAHL hip fracture AND 

recovery AND 

Experience* 

AND old people 

OR elderly OR 

older adults 

27 27 15 7 4 

CINAHL hip fracture* 

AND recovery 

AND experience* 

AND old people 

OR elderly OR 

older adults AND 

discharge from 

hospital 

4 4 4 3 2 



 

 

PubMed older people 

AND experience 

AND hip fracture 

106 106 30 3 1 

PubMed patient experience 

AND recovery 

AND hip fracture 

AND old people 

28 28 10 3 3 

PubMed patient experience 

AND hip 

fracture* AND 

old people AND 

discharge from 

hospital 

2 2 1 1 1 

PubMed recovery AND 

older adults AND 

hip fracture 

263 75 1 1 1 

 



 

 

Bilaga 2 Artikelmatris 

Artikeltabell, där en sammanställning av artiklar visas. 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Archibald, G. 

 

2003 

 

Storbritannien  

 

Patients’ 

experience of 

hip fracture 

This study was conducted to 

explore the experiences of 

individuals who had 

suffered a hip fracture. 

Kvalitativ 

 

Intervjumeto

dik 

 

n= 5 Under återhämtningen upplevde 

deltagarna svårigheter med den 

personliga vården, men upplevde 

även att det gick åt rätt håll och blev 

bättre. Det fanns även en upplevd 

rädsla för fall och det gjorde att 

deltagarna även upplevde sig 

isolerade i hemmet. 

92% 

Hög kvalitet 

Bruun-Olsen, 

V,. Bergland, A 

& Heiberg, K-E. 

 

2018 

 

Norge 

“I struggle to 

count my 

blessings”: 

recovery after 

hip fracture 

from the 

patients’ 

perspective 

The aim is to explore how 

elderly patients with a hip 

fracture have experienced 

their recovery process 

through the different stages 

between three to four 

months after the fracture. 

Kvalitativ 

  

Semistruktur

erade 

intervjuer 

n= 8   Vid höftfraktur är det svårt får 

deltagarna att uppleva sig delaktiga 

i sin rehabilitering, de känner sig 

ofta ensamma och utelämnade i 

återhämtningsprocessen. Deltagarna 

upplever att återhämtningen tar 

längre tid än förväntat som i sin tur 

gav en rädsla av att inte kunna 

komma tillbaka till sitt gamla liv.  

92%  

Hög kvalitet 

Gesar, B., 

Baath, C., 

Hedin, H., & 

Hommel, A.  

 

2017 

 

Sverige 

Hip fracture; 

an interruption 

that has 

consequences 

four months 

later. 

A qualitative 

study 

 

The aim of this study was to 

reveal how previously 

healthy 

people, aged 65 years and 

older, describe how they 

have adapted to 

daily life, four months after 

a hip fracture. 

 

Kvalitativ 

 

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

n= 25 varav 

22 kvinnor 

och tre män 

Deltagarna i studien upplever att de 

måste ha tålamod och förmågan att 

kämpa självständigt i 

återhämtningen, de upplever även 

att det är viktigt med anpassning av 

det dagliga livet. På grund av sin 

nedsatta rörelseförmåga lever de ett 

minskat aktivt liv, detta leder till 

isolering och minskat 

initiativtagande. 

92%  

Hög kvalitet  

Griffiths, F., 

Mason,V., 

Boardman,F., 

Dennick,K., 

Haywood, K., 

Achten, J., 

Parsons, N., 

Griffin, X & 

Costa, M. 

 

2012 

 

Storbritannien 

Evaluating 

recovery 

following hip 

fracture: a 

qualitative 

interview 

study of what 

is important to 

patients 

 

 

 

To explore what patients 

consider important when 

evaluating their recovery 

from hip fracture and to 

consider how these 

priorities could be used in 

the evaluation of the quality 

of hip fracture services  

Kvalitativ 

  

Semistruktur

erade 

intervjuer 

n= 31 varav 

20 kvinnor 

och 11 män 

I de olika intervjuerna fanns olika 

gemensamma teman som togs upp 

av deltagarna. Deltagarna tog upp 

att det var svårt att röra sig eftersom 

de var rädda för att falla och ådra 

sig en ny fraktur, samt svårigheter 

med den personliga vården på grund 

utav nedsatt rörlighet. De tog även 

upp vad som gjorde deras 

upplevelse av återhämtningen 

lättare, så som att få hjälp utifrån 

och att anpassa sig med hjälp av 

hjälpmedel, flytt till särskilt boende 

eller att anställa hemhjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

92%  

Hög kvalitet 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte  Design  

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Healee, D J., 

McCallin, A., & 

Jones, M 

 

2017 

 

Nya Zeeland 

Restoring: 

How older 

adults manage 

their recovery 

from hip 

fracture 

To generate a substative 

theory that explained 

recovery from hip fracture 

from the perspective of 

older adults and find out 

how they managed it  

Kvalitativ 

 

Intervjumeto

dik 

n= 16 Resultatet visar att deltagarna 

upplever att återhämtningen tar 

längre tid än väntat, att de var 

viktigt med positiv attityd och 

rutiner i det dagliga livet. 

Deltagarna upplever att det hjälper 

till att använda sig av tidigare 

erfarenheter de haft i livet. 

88% Hög 

kvalitet 

Jellesmark, A., 

Forsyth Herling, 

S., Egerod, I., & 

Beyer, N. 

 

2012 

 

 

Danmark  

 

Fear of falling 

and changed 

functional 

ability 

following hip 

fracture 

among 

community- 

dwelling 

elderly people: 

an explanatory 

sequential 

mixed method 

study  

 

The aims of this study were 

to assess self-reported FOF 

and functional ability 

among community-dwelling 

elderly people 3-6 months 

post hospital discharge after 

hip fracture, to investigate 

the association between 

FOF and functional ability, 

and to explore the lived 

experience of FOF and 

disability when recovering 

from a hip fracture. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

Explorativ 

mix method 

study 

 

 

 

Enkät  

 

 

Semistruktur

erade 

intervjuer  

 

n= 33 varav 

26 kvinnor 

och sju män 

 

 

 

 

 

 

n= 4  

Rädsla att falla upplevdes som en 

svårighet för deltagarna och en del i 

återhämtningen efter en höftfraktur. 

Deltagarna känner sig även 

hämmade i det dagliga livet på 

grund utav höftfrakturen. 

Deltagarna upplever sig även 

isolerade eftersom de inte längre 

vågar gå ut som de brukar eller 

träffa familj och vänner då de är 

rädda för att ramla igen. Genom att 

använda hjälpmedel som 

exempelvis duschstol och 

trygghetslarm upplevde deltagarna 

sig mer trygga. 

84% 

Hög kvalitet 

 

Langford, D., 

Edwards, N., 

Gray M-S., 

Fleig, L., & 

Ashe M-C. 

 

2018 

 

Kanada 

¨Life Goes 

On.¨ Everyday 

Tasks, Coping 

Self.Efficay, 

and 

Independence: 

Exploring 

Older Adults 

Recovery 

From Hip 

Fracture 

To determine the acceptance 

and priority components of 

a hospital-based discharge 

teaching and educating 

intervention for older adults 

with hip fracture and to 

explore and describe the 

opportunities and challenges 

that older adults 

encountered early in hip 

fracture recovery. 

Kvalitativ 

 

Semistruktur

erade 

telefonintervj

uer  

n= 23 varav 

12 kvinnor 

och 11 män 

 

Rehabilitering efter höftfraktur en 

lång process där personen upplever 

att det är svårt att anpassa sig till att 

det inte längre klara av de dagliga 

aktiviteter de tidigare gjort. Socialt 

stöd upplevs som en viktig del i 

återhämtningsprocessen, även 

psykiskt stöd är viktigt för att få 

tillbaka självförtroendet. 

80%  

Hög kvalitet 

Pol, M., Peek, 

S., van Nes, F., 

van 

Hartingsveldt, 

M., Buurman, B 

& Kröse, B. 

 

2019 

 

Nederländerna 

 

Everyday life 

after a hip 

fracture: what 

community-

living older 

adults 

perceive as 

most 

beneficial for 

their recovery 

What aspects of the 

recovery process after hip 

fracture do community-

dwelling older adults 

perceive as the most 

beneficial for their return to 

every day life  

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ  

  

Semistruktur

erade 

intervjuer 

n= 19 varav 

12 kvinnor 

och sju män 

Deltagarna upplever att det är svårt 

att vara beroende av hjälpmedel, då 

det ger känslan av att vara gammal. 

Aktiviteter tar längre tid än vanligt, 

det är därför viktigt att få en balans 

mellan aktivitet och vila. De känner 

sig misslyckade då de inte kan 

utföra aktiviteter de gjort tidigare. 

80% 

Hög kvalitet 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Rasmussen, B., 

Vinter Nielsen, 

C., & 

Uhrenfeldt, L.  

 

2018 

 

Danmark  

Being active 

after hip 

fracture; older 

people’s lived 

experiences of 

facilitators and 

barriers 

The aim is to explore 

facilitators for and barriers 

to being active experienced 

by older people during the 

first 6 months after HF 

surgery. 

Kvalitativ 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

 

n= 11 Deltagarna tyckte att det var svårt 

att inte vara självständig längre, de 

leder till en känsla av hopplöshet. 

Delaktighet är viktigt för en god 

återhämtning, att få dela med sig av 

erfarenhet till andra i samma 

situation var uppskattat och gav 

meningsfullhet. Viktigare att vara 

oberoende än att ha ont.   

84% 

Hög kvalitet 

Schiller Claire, 

Frankie Thea, , 

Belle Jessica, 

Sims-

GouldJoanie, 

Sale Joanna, 

Ascher Maureen 

C 

 

2015 

 

Kanada 

Words of 

wisdom - a 

patient 

perspectives to 

guide recovery 

for older 

adults after 

hip fracture: a 

qualitative 

study 

To summarize 

patientgenerated advice, or 

messages, for the recovery 

experience of older adults 

with hip fractures 

Kvalitativ 

 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

n= 19 varav 

11 hade 

erfarat en 

höftfraktur 

och åtta 

hade en 

närstående 

som 

drabbats av 

höftfraktur 

Resultatet är uppdelat i 

gemensamma teman som deltagarna 

har upplevt som viktigt för 

återhämtningen. Det som har 

underlättat deltagarnas upplevelse 

kring återhämtningen har varit att ta 

hjälp utifrån, att röra sig mer och att 

ha en bra och positiv inställning 

under återhämtningen. Upplevda 

svårigheter i återhämtningen har 

varit att de haft för lite kunskap och 

en rädsla för att falla och skada sig 

igen. 

100%  

Hög kvalitet 

Segewall, C., 

Söderberg, S., & 

Björkman 

Randström K. 

 

2019 

 

Sverige 

 

The journey 

toward taking 

the day for 

granted again: 

the 

experiences of 

rural older 

people’s 

recovery from 

hip fracture 

surgery 

The aim is to describe older 

people’s experiences of 

recovery after a hip fracture 

Kvalitativ 

 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

 

n=13 Deltagarna upplevde en tacksamhet 

över att få komma hem ifrån 

sjukhuset. De upplevde det däremot 

som tråkigt att inte kunna vara 

självständiga men uppskattade 

hjälpen. Vissa deltagare upplevde 

att återhämtningen gick fortare än 

förväntat medan andra sa motsatsen. 

Det fanns även en upplevd rädsla 

för fall. 

96% 

Hög kvalitet 

Sims-Gould, J., 

Stott-

Eveneshen, S., 

Fleig, L., 

McAllister, M., 

& Ashe, C. A. 

  

2017 

  

Kanada 

 

Patient 

perspectives 

on 

engagement in 

recovery after 

hip fracture: a 

qualitative 

study 

Patient´s perceptions of the 

recovery experience and 

their engagement in 

rehabilitation after hip 

fracture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

  

Intervjumeto

dik 

n= 45 62% upplevde att återhämtningen 

inte var som väntat, att den tog 

mycket längre tid. Positiv attityd 

upplevdes vara en viktig del i 

återhämtningen, även att fortsätta 

vara aktiv trots smärta och obalans. 

Realistiska mål för att orka hela 

resan och att ha stöd från familj och 

vänner var viktiga delar i 

återhämtningsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

Hög kvalitet 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Stott-

Eveneshen, S., 

Sims-Gould, J.,, 

McAllister, M 

M., Fleig; L., 

Hanson, H M., 

Cook, W L., 

Ashe, M C. 

 

2017 

 

Kanada 

Reflections on 

hip fracture 

recovery from 

older adults 

enrolled in a 

clinical trial 

Describe patients’ 

perspectives on recovery 

during participation in a 

randomized controlled trial 

that tested a postoperative 

hip fracture management 

program, compared with 

usual care, on mobility 

Kvalitativ 

 

Intervjumeto

dik 

n= 50 varav 

32 kvinnor 

och 18 män 

De flesta deltagarna upplevde 

smärta som ett hinder i 

återhämtningen. Medan tillgång till 

en fysioterapeut upplevdes 

underlätta återhämtningen, samt en 

positiv attityd underlättade 

upplevelsen. 

88%  

Hög kvalitet 

Zidén, L., 

Hansson-

Scherman, M., 

& Wenestam, C-

G. 

 

2009 

 

Sverige 

The break 

remains - 

Elderly 

people´s 

experiences of 

a hip fracture 

1 year after 

discharge 

To explore experienced 

long-term consequences of a 

hip fracture and conceptions 

of what influences hip 

fracture recovery, as they 

were described by 

community-living elderly 

people 1 year after 

discharge 

Kvalitativ 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

n= 15 

13 kvinnor 

och två 

män 

Resultatet visar att deltagarna 

upplever att osäkerhet och ett 

begränsat liv fortfarande påverkar 

återhämtningen efter en höftfraktur 

ett år efter utskrivning.  Deltagarna 

upplever fortfarande negativa 

konsekvenser som rädsla för fall 

och trötthet, detta leder till minskad 

motivation till rörelse och träning. 

88% 

Hög kvalitet 

Zidén, L., 

Wenstam, C-G., 

& Hansson- 

Scherman, M.  

 

2008 

 

Sverige 

A life-

breaking 

event: early 

experiences of 

the 

consequences 

of hip fracture 

for eldery 

people 

To explore and describe the 

experienced consequences 

of an acute hip fracture 

among home-dwelling 

elderly people shortly after 

discharge from hospital  

Kvalitativ 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

n= 18 

16 kvinnor 

och två 

män 

Deltagarna i intervjuerna beskriver 

att de upplevt känslor som 

osäkerhet, rädsla att falla igen, att 

vara en börda för samhället, 

instängd/fångad hemma och 

osäkerhet i att planera framtiden 

tiden efter höftfrakturen.  

80% 

Hög kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

och Forsberg och Wengström (2008). 


