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Sammanfattning    
 
Hur patienter upplever vården när de drabbas av höftfraktur är ett lite knapert utforskat områ-
de. Höftfraktur är den vanligaste orsaken till att äldre läggs in på sjukhus idag, och innebär 
stora kostnader för samhället. I samband med den ökande äldre befolkningen kommer även 
antalet höftfrakturer att öka. Det är en skada som innebär stora risker för patienten och även 
risk för komplikationer. Höftfraktur är ett tillstånd som medför stor smärta och immobilise-
ring för patienten, med ett stort behov av vård och rehabilitering som följd. 
  
Syftet med studien är att belysa vuxna patienters upplevelse av den hospitala vården, efter att 
ha drabbats av höftfraktur. Den baseras på en analys och beskrivande sammanfattning av sex 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  
 
Resultatet beskriver patienters upplevelse av att vårdas för höftfraktur hospitalt, vilket återges 
i tre teman och sju underteman. I temana beskrivs hur patienten upplever mötet med vårdaren, 
betydelsen av kommunikation mellan vårdare och patient samt vårdarens engagemang. Vidare 
återges patienternas smärtupplevelse samt smärthantering. Påverkan på patienternas autonomi 
beskrivs också i det sista temat som skildrar hur höftfrakturen orsakar förlorad autonomi samt 
hur patienterna återvinner sin autonomi. 
 
I diskussionen framhävs svårigheter hos patienter att kommunicera sin smärta, få den lindrad 
och vårdarens ansvar att bemöta patienter med lyhördhet, respekt och acceptans. Hur man 
som vårdare vidrör patienten är av vikt för patientens upplevelse av vården. Förlorad autono-
mi kan för patienten upplevas som problematiskt och som vårdare spelar man en viktig roll i 
att assistera återupprättandet av den.  
 
Nyckelord:  Hip fractures, Experience, Patient attitudes, Pain, Adults, Autonomy, Caring rela-
tionship
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INLEDNING 

Att drabbas av höftfraktur kan vara både smärtsamt och omvälvande för patienten. Inte 
bara upplever patienten en stark smärta utan patienten hamnar också i en beroendesitua-
tion till vårdare och anhöriga under en period. Vi har intresserat oss för detta ämne för 
att den ena författaren arbetat på en vårdavdelning för patienter med ortopediska skador 
samt för att vi själva har upplevt en brist i kunskapen kring patientupplevelser inom 
detta område. Trots att detta är en skada som drabbar många människor visar vår littera-
tursökning att förvånansvärt få studier med kvalitativ ansats visar på hur patienter upp-
lever sin vård i samband med höftfraktur. Den litteratur som finns beskriver vården ur 
ett vårdarperspektiv eller hälsoekonomiskt perspektiv. Vi vill med denna studie ge en 
inblick i hur patienter med höftfraktur upplever sin omvårdnad, för att vårdare ska få en 
större förståelse för och kunna erbjuda adekvat vård utifrån patienters skiftande behov.  
 
. 
BAKGRUND 

Behandling av höftfrakturer infördes i form av sträckbehandling i mitten på 1800-talet. I 
slutet av 1800-talet försökte man att slå in spik i höften vilket fungerade dåligt på grund 
av det material man använde och hög infektionsrisk. Dessa metoder har sedan utveck-
lats dramatiskt och från 1950-talets långa vårdtider på i medeltal 139 dagar har vi idag 
en medelvårdtid vid höftfraktur på 10 dagar. Från ankomsten till sjukhuset fram till ope-
ration är väntetiden knappt en dag. Tack vare utveckling av operationsmetoder och re-
habilitering har höftfraktur utvecklats, från att vara något som tidigare innebar en per-
sonlig katastrof och förlorad personlig autonomi hos den drabbade för kanske resten av 
livet, till att de allra flesta, efter en kortare sjukhusvistelse kan återvända till samma 
boendeform som tidigare. Hela vårdkedjan mellan sjukhus, primärvård och primär-
kommun omfattas vid höftfrakturvård, och för att kunna hålla hög kvalitet i denna vård 
förutsätter det en väl fungerande vårdkedja (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Cirka 18 000 personer per år drabbas av höftfrakturer i Sverige. Diagnosen är den som 
står för enskilt flest inläggningar på sjukhus per år (Socialstyrelsen, 2003). De som 
drabbas är nästan uteslutande äldre personer (Persson och Wingstrand, 2005). Enligt 
RIKSHÖFT årsrapport 2004 kommer antalet höftfrakturer, eftersom antalet äldre ökar, 
att öka exponentiellt från 50 års ålder. Vård och rehabilitering i samband med höftfrak-
turer kostar samhället totalt 1,5 miljarder kronor per år (RIKSHÖFT, 2004). När det 
gäller direkt frakturrelaterade kostnader för sjukvården, står höftfrakturer för mer än 
hälften av dessa (SBU, 2003).  
 

I takt med den ökande andelen gamla människor i befolkningen kan man för-
vänta sig allt fler höftfrakturer och därigenom en allt större belastning på så-
väl sjukvård som samhällets övriga vårdresurser (Järhult och Offenbartl, 
2006, s. 212). 
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Definition av höftfraktur 

En höftfraktur kan delas in i subkategorier beroende på var den är lokaliserad. Enligt 
Persson och Wingstrand (2005) görs indelningen på följande sätt: Cervikal fraktur (lår-
benshalsen), Trokantär fraktur (genom muskelfästena i proximala femur) och subtrokan-
tär fraktur (lårbenets trokanterområde eller distalt om trokanter). Därtill kan Cervikal 
fraktur delas in i Subcapital fraktur samt transcervikal fraktur medan trokantär fraktur 
delas in i pertrokantär fraktur samt intertrokantär fraktur. Subtrokantär fraktur delas inte 
in i subkategorier. 
 
En höftfraktur kan antingen vara inkilad eller instabil. En inkilad höftfraktur ger gene-
rellt sett mindre smärtpåverkan och patienten kan ibland till och med stödja på benet, 
frakturen till trots. Frakturer som är inkilade behöver inte alltid opereras. Det är dock 
vanligt att operation ändå genomförs för att förhindra risken att den stabila frakturen 
övergår till att bli instabil. (Persson och Wingstrand, 2005) 
 
Har patienten en instabil fraktur kan denne inte stödja på benet. Ofta märker man, när 
patienten ligger ner, att det skadade benet är något förkortat och foten något utåtroterad. 
Patienten har smärta vid varje rörelse och är oförmögen att lyfta benet. Smärtan är oftast 
koncentrerad till ljumske och höft/knä. Genom en stöt i benets längdriktning kan indi-
rekt smärta framkallas. Patienten har också ömhet vid tryck över trokanterområdet på 
den skadade höften men inte över bäckenet (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Frakturer på lårbenshalsen kan vara antingen dislocerade eller odislocerade. Detta inne-
bär att frakturen är mer eller mindre felställd. Vid dislocerad fraktur är frakturytorna 
felställda och detta innebär en ökad risk för kärlskador och läkningskomplikationer. 
Odislocerade frakturer har liten eller ingen felställning alls men innebär ändå en risk om 
de inte behandlas. Risken med dessa om de inte opereras är hematombildning och risk 
för kärlskada i lårbenshuvudet och ökad risk för felställning med försämrad läkning som 
följd (Socialstyrelsen, 2003).  
 

Epidemiologi 

Den vanligaste orsaken till höftfrakturer är så kallade fragilitetsfrakturer som uppstår i 
samband med osteoporos, och har därför ökande incidens med stigande ålder (Socialsty-
relsen, 2003). Persson och Wingstrand (2005) menar att osteoporos och nedsatt balans 
är starkt bidragande faktorer. Mest frekvent drabbade är äldre kvinnor. Järhult och Of-
fenbartl (2006) skriver att det vanligaste skälet till höftfraktur är att en äldre kvinna tril-
lat. Enligt Socialstyrelsen (2003) uppstår höftfrakturer hos äldre oftast på grund av låg-
energivåld, vilket innebär fall i samma plan, i kombination med osteoporotisk benväv-
nad hos personen. Fortsättningsvis skriver Järhult och Offenbartl (2006) att faktorer 
som ökar risken för höftfraktur är undervikt, rökning, alkoholberoende och minskad 
fysisk aktivitet. Dessa faktorer i sig kan bidra till en ökning av risken för att drabbas av 
osteoporos (Socialstyrelsen, 2003). Att det är vanligast att äldre kvinnor drabbas av 
höftfraktur förklaras i Socialstyrelsens (2003) riktlinjer med att kvinnor dels har högre 
medellivslängd än män samt att de löper större risk att utveckla osteoporos. 
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Behandling av höftfraktur 

Preoperativ och operativ behandling 

För patienter med instabil höftfraktur är en operation inom 12 timmar eftersträvansvärt, 
för att inom så kort tid som möjligt kunna påbörja mobilisering och rehabilitering (Pers-
son och Wingstrand, 2005). Järhult och Offenbartl (2006) skriver att det kan föreligga 
kontraindikationer för operation som blödningsbenägenhet, hjärtsvikt med flera. Dessa 
bör snarast möjligt åtgärdas. Ibland kan patienten inte opereras inom rekommenderad 
tid. Vid sådana fall kan sträckbehandling sättas in. Sträck appliceras på en metallpinne 
som man under lokalbedövning borrar genom tuberositas tibiae (skenbenets huvud). 
Socialstyrelsen (2003) skriver att denna form av behandling har på senare tid ifrågasatts 
eftersom flera studier har visat att bekvämt läge av benet i kudde eller stövelsträck ger 
lika god smärtlindring. Även tiden på akutmottagningen förlängs om tibiaesträck skall 
anläggas. Parker och Handoll (2006) skriver i sin studie att det inte finns vetenskapligt 
bevis för att sträckbehandling före operation ger bättre effekt. 
 
Höftfrakturer kan ofta vara kopplade till stor blodförlust. Därför är det viktigt att tidigt 
börja med kompenserande vätskebehandling och vid behov även ge blodtransfusion. I 
samband med höftfraktur ökar också risken för tromboser. Detta har medfört att trom-
bosprofylax är en viktig del av behandlingen (Järhult och Offenbartl, 2006). 
 
God smärtlindring bör ges till patienten så tidigt som möjligt. Patienten har större möj-
ligheter att förstå information, lämna korrekt anamnes och att samarbeta vid undersök-
ningar, röntgenundersökning, lyft och förflyttningar om denne är väl smärtstillad. För-
flyttning före operation ska helst undvikas och bör inte göras utan smärtlindring (Soci-
alstyrelsen, 2003).  
 
Trycksårsprofylax bör sättas in i ett så tidigt skede som möjligt, framförallt vad gäller 
hälen på det skadade benet, som kan avlastas med hjälp av en kudde eller hoprullad 
handduk under vaden. Sakrum avlastas enklast genom att patienten får sitta i hjärtläge 
på britsen eller ligga på sidan med hjälp av en kilkudde. Det är viktigt att patienten inte 
ligger för länge på en hård undersökningsbrits. De avlastande åtgärderna bör fortsätta så 
länge patienten är immobiliserad och oförmögen att ändra ställning själv (Socialstyrel-
sen, 2003).  
 
Hur operationen går till beror på typ av höftfraktur. Trokantära frakturer fixeras med 
hjälp av platta, spik eller märgspik medan cervikala frakturer fixeras med hjälp av spi-
kar eller skruvar (Järhult och Offenbartl, 2006).  
 

Postoperativ behandling 

 
Operationssåret skall täckas med förband och bör inte röras under den första veckan 
efter operation. Dock skall området inspekteras ofta, initialt i samband med varje nytt 
arbetspass. Faktorer man bör vara uppmärksam på är; värmeökning, ömhet, rodnad och 
svullnad (Socialstyrelsen, 2003). 
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När patienten blivit opererad kan denne i normalfall tas upp och använda benet redan 
dagen efter. Den tidiga mobiliseringen är mycket viktig för att förhindra eventuella 
komplikationer, som pneumoni och trombos (Järhult och Offenbartl, 2006). Ytterligare 
risker för immobiliserade patienter förekommer i form av trycksår och urinvägsinfek-
tioner (Socialstyrelsen, 2003).  Mobilisering får dock inte påbörjas innan det blivit fast-
ställt att frakturen är stabil. (Järhult och Offenbartl, 2006) 
 
Socialstyrelsens (2003) rekommendationer vad gäller rehabilitering efter höftfraktur 
omfattar, förutom komplikationsprofylax, omedelbar mobilisering och rehabilitering 
efter operationen. Patienten förväntas belasta sitt ben så mycket som möjligt och träna 
för att få tillbaka funktionen och därmed kunna återvända hem. Den rehabilitering som 
sker första dagen postoperativt omfattar bland annat rörelse-, styrke- och förflyttnings-
övningar i sängen samt att sitta på sängkanten och stå upp.  
 
Järhult och Offenbartl (2006) skriver att smärta är en mycket central faktor vid mobili-
sering av det skadade området. Därför är det mycket viktigt att patienten erhåller ade-
kvat smärtbehandling för att kunna mobiliseras optimalt. Vid hjälp i och ur säng bör 
vårdaren tänka på att förflyttning skall ske över patientens skadade sida. Socialstyrelsen 
(2003) skriver att bra hjälpmedel vid mobilisering av patienten är kryckkäppar, gåstol 
och bockar. Ofta får patienten försöka ta några steg redan första dagen efter operation 
och upprepa övningen under dagen. Träningen ökas efterhand och beroende på patien-
tens förmåga får denne sitta uppe, gå till toaletten och gå längre sträckor till exempel till 
matsalen. Gånghjälpmedlen reduceras också efterhand.  
 
Fördelen med att använda ett geriatriskt höftfrakturprogram och tidig hemgång med 
rehabilitering i hemmet är enligt SBU (2003) att vårdtiden på akutsjukhuset förkortas. 
Det är dock ingen skillnad i vårdtid mellan en geriatrisk/ortopedisk rehabiliteringsav-
delning jämfört med en vanlig ortopedavdelning. 
 

Komplikationer till höftfraktur 

En vanlig komplikation till cervikala höftfrakturer är caputnekros. Detta tillstånd upp-
står när blodförsörjningen till lårbenshuvudet (caput femoris) kraftigt minskat på grund 
av skadade blodkärl. Symtomen på caputnekros manifesteras inte direkt, utan det brukar 
vara en period av symtomfrihet först. Symtomen yttrar sig i form av belastningssmärta 
(Persson och Wingstrand, 2005 & Järhult och Offenbartl, 2006). 
 
Persson och Wingstrand (2005) skriver att en annan komplikation som kan uppstå är 
utebliven läkning . Detta sker främst på grund av nekros eller dålig fixation av 
frakturen. Patienter med sådan problematik brukar inte kunna bli smärtfria efter opera-
tion.  
 
Behandlingen vid båda dessa tillstånd sker i form av att man operativt ersätter lårbens-
huvudet med en metallprotes. Belastning av benet får ske en till två dagar efter opera-
tionen (Persson och Wingstrand, 2005). 
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Det är också vanligt förekommande att äldre som drabbas av trauman såsom höftfraktur 
utvecklar akut konfusion i samband med sjukhusinläggningen. Detta akuta förvirrings-
tillstånd kallas ofta postoperativ förvirring och kan sitta i från några timmar upp till fle-
ra veckor. Konfusionstillstånd innebär extra påfrestningar på kroppen bland annat i form 
av sömnstörningar. Det är viktigt när det gäller äldre som drabbas att bedöma och do-
kumentera deras mentala status före skadan samt att kontinuerligt följa upp denna under 
vårdtiden (Socialstyrelsen, 2003).   
 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Under denna rubrik beskrivs ett antal vårdvetenskapliga begrepp som är viktiga i allt 
vårdande men kan antas ha stor betydelse för vårdandet av patienter med höftfraktur. I 
och med detta arbete berörs vårdrelationen, sjukdomslidande och vårdlidande.  
 

Lidande 

Lidande är ett centralt begrepp inom vården och vårdvetenskapen. Begreppet kan be-
skrivas som någon typ av hot, förlust, kränkning eller en känsla av att förlora kontrollen 
(Wiklund, 2003). Detta är något som är markant för höftfrakturpatienter då de i olika 
grad blir beroende av vården när de blir drabbade. Enligt Wiklund (2003) kan det vara 
mycket svårt för den lidande personen att vilja och kunna förmedla sitt lidande till andra 
personer. Detta kan leda till att personen sluter sig inom sig själv i sitt lidande och kän-
ner sig avskuren och fjärmad från sin omgivning. Även vårdarna kan ha svårt att tala om 
lidandet vilket gör att de undviker ämnet istället för att hjälpa patienten sätta ord på sitt 
lidande (Wiklund, 2003). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 
(2003) kan lidandet delas in i tre kategorier beroende på dess orsak; sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande.  
 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande orsakas av de symtom och de problem som kan uppstå i och med 
sjukdom (Wiklund, 2003). Det vill säga till exempel den smärta som uppstår i och med 
höftfraktur samt den minskade förmåga som automatiskt uppstår när patienten blir 
sängbunden.  Dahlberg et al (2003) skriver att sårbarheten upplevs som ett hot mot ens 
existens. Wiklund (2003) skriver att sjukdomslidandet i viss mån är ensamhet, eftersom 
ingen till fullo kan dela och förstå ens sjukdomslidande.  
 

Vårdlidande 

Dahlberg et al (2003) skriver om att det innebär ett vårdlidande för patienten när denne 
inte förstår vad som händer vårdmässigt eller meningen med vården eller vårdandet som 
äger rum. Upplevelsen av att inte förstå det man utsätts för kan vara kränkande för 
självkänslan (Dahlberg et al., 2003). Wiklund (2003) skriver att vårdaren, på grund av 
vad vårdlidandet orsakas av, har stora möjligheter att förhindra och begränsa den for-
men av lidande. En patient uttrycker sin känsla av att inte förstå så här:  
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Man kände sig totalt underlägsen, man var ju så beroende av den här välvilli-
ga personalen. Självkänsla det skall vi inte tala om för det existerade ingen 
självkänsla hos mig (Dahlberg, 2002, s.6). 

 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är det främst vårdrelationen som ligger till grund för vård-
lidande. Detta kan ta sig uttryck i till exempel vårdare som inte engagerar sig i patien-
tens problem. Ett bemötande där vårdaren inte tycks bry sig innebär att det personliga 
lidandet förnekas och detta i sin tur skapar otrygghet, maktlöshet och utanförskap hos 
patienten. Problemet är att ett olämpligt bemötande från vårdpersonal kan påverka käns-
lan som patienten har för sig själv och sin kropp på grund av det svåra lidande som ska-
pas. Genom att denna vårdrelation som är ämnad att främja patientens hälsoutveckling, 
istället orsakar patienten lidande, minskar den också patientens möjligheter att respekte-
ra och ta ansvar för sin livsplan och hälsoutveckling. 
 

Vårdrelationen 

Genom att skapa en vårdrelation baserad på ömsesidig respekt och tillit kan man bygga 
en trygg grund i vilken patienten kan öppna sig och utvecklas (Wiklund, 2003). En fun-
gerande vårdrelation kräver ett livsvärldsperspektiv och en öppenhet från vårdarens sida 
vad gäller patientens levda och subjektiva kropp. Vad som är typiskt för en vårdrelation 
mellan en vårdare och en patient är ett professionellt engagemang, som för vårdaren 
innebär att inte förvänta sig att få ut något för egen del. Målsättningen med en vårdande 
relation är att erbjuda lindrat lidande och välbefinnande genom god vård (Dahlberg et 
al., 2003).  
 
I en vårdrelation måste det finnas en medvetenhet om att det inte är en jämlik relation. 
Även om personerna i relationen har ett lika mänskligt värde är relationsvärdet sällan 
lika. I en vårdrelation är det viktigt att man inte förnekar detta faktum. Görs det kan 
vårdrelationen övergå till en vänskapsrelation vilket ofta kan leda till en kaotisk situa-
tion som blir svår att bemästra för både patient och vårdare (Carlander, 2001). 
 
Dahlberg et al. (2003) skiljer mellan bra och dåliga vårdrelationer genom att de kan vara 
vårdande eller icke-vårdande. Det finns situationer där det föreligger hinder för utveck-
landet av en god vårdrelation såsom tidsbrist, osäkerhet från vårdaren inför patienten, 
rädsla för att bli för involverad eller oförmåga att skilja på sig själv och patienten som 
person. Vårdaren har alltid ansvaret för vårdrelationen, varför det också är dennes an-
svar att se till att vårdrelationen blir positiv. Dahlberg (2002) skriver i sin studie att det 
lätt blir obalans vad gäller beroende i vårdrelationen, vilket uttrycks av en av intervju-
personerna: 
 

Det var helt enkelt så att jag hade sån respekt för dom, en sån rädsla så jag sa 
tack och amen till allting. Fast jag egentligen inte ville det. Förstår du vad jag 
menar? Jag blev helt enkelt lurad (Dahlberg, 2002, s.7) 
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PROBLEMFORMULERING 

Vid höftfraktur, liksom vid andra trauman och skador, uppstår ett lidande hos den 
som blivit utsatt. Hur stort detta lidande blir påverkas delvis av vårdarnas agerande 
när de kommer i kontakt med patienten. Det är oerhört viktigt att patienten kan känna 
att det är möjligt att lita på vårdpersonalen. Denna tillit riskerar att rubbas om patien-
ter upplever att de inte får hjälp. Det finns också en risk, i mötet med äldre patienter, 
att vårdpersonalen tolkar deras smärtupplevelser felaktigt på grund av osäkerhet hos 
patienterna och oförmåga att signalera sina behov. I situationer där patienten upple-
ver att smärtlindringen är otillräcklig kan vårdlidande uppstå i och med att patienten 
kan känna sig förbisedd, otrygg och utlämnad 
 
Det är viktigt att lyfta fram patienters upplevelser av den hospitala vården vid höft-
fraktur, för att skapa en större förståelse och medvetenhet hos vårdaren. Härigenom 
går det att skapa bättre förutsättningar för att patienter ska bli bemötta på ett bra sätt 
och få en god omvårdnad och på så vis undvika onödigt lidande för dem. 
 
 
SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur vuxna patienter, efter att ha drabbats av 
höftfraktur, upplever den hospitala vården. 
 
 
METOD 

I följande litteraturstudie har ett antal kvalitativa artiklar med vårdvetenskaplig ansats, 
som beskriver hur patienter upplever vården på sjukhus i samband med höftfraktur, ana-
lyserats.  
 

Litteratursökning 

Sökning efter litteratur har skett i databaserna Cinahl, Academic search elite, PubMed, 
Blackwell synergy, samt bibliotekets sökfunktion Samsök. Tillsammans skapar dessa 
databaser en relativt god överblick över det vårdvetenskapliga området. Sökningarna 
genomfördes under våren 2007.  
De primära sökord som användes var; Hip fracture, Hip injury, Hip, Patient attitudes, 
Experience, Orthopedic Nursing, Orthopedic Care, Patients, Preoperative Period, Pre-
operative Care, Perioperative Nursing, Preoperative Nursing, Postoperative Pain, Quali-
tative, Hip surgery. Alla artiklar söktes med begränsningen peer reviewed. 
 
Artiklarna inkluderades om de var vetenskapliga och hade en kvalitativ ansats och 
beskrev den vårdperiod, som problemformulering och syfte i sin helhet eller delvis defi-
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nierar. Ett tidigt inklusionskriterium var att artikeln skulle vara 5 år eller yngre. Detta 
kriterium utökades till en 10 års period på grund av bristande litteraturtillgång 
 
Sökorden har provats i en mångfald av kombinationer vilket har gett en varierande 
mängd träffar. Vidare har vi även gjort manuella sökningar i Journal of Orthopaedic 
Nursing. Detta resulterade i tre artiklar som sedan refuserades. Sammanlagt resulterade 
sökningarna i ca 50 st artiklar som införskaffades för mer ingående granskning. Totalt 
fann vi sex artiklar som mötte våra inklusionskriteria. 
 
I Cinahl fann vi två användbara artiklar när vi kombinerade sökorden hipfracture, post-
operative och pain. Vi fann också en artikel när vi kombinerade sökorden hip fractures, 
pain och experience. En artikel fann vi i Blackwell synergy när vi kombinerade sökor-
den hip fracture och qualitative.  Vidare fann vi två artiklar vid manuell läsning av litte-
raturlistor. 
 

Analys 

Analysgången har baserats på vad Friberg (2006) skriver om beskrivande metasyntes 
och Evans (2003) beskrivning av metod för syntes av kvalitativa artiklar. 
 
Friberg (2006) skriver att i en beskrivande metasyntes sker det en summering av valda 
studier med ett minimalt tolkande från sammanställarens sida. Med detta menas att den 
beskrivande metasyntesen ger ”en beskrivande sammanfattning” (Friberg, 2006, s.111) 
 
Evans (2003) skriver att nyckelfynden identifieras genom läsning och omläsning av 
studierna. Dessa lyfts sedan ut ur artiklarna för att skapa en översikt. Nyckelfynden ur 
varje artikel läses sedan igenom för att identifiera övergripande teman hos studierna. 
Fynden placeras sedan i grupper baserat på vilket tema de överensstämmer med. Även 
Subteman identifieras och kategoriseras. Evans menar att i och med den processen ska-
pas även en ökad detaljkunskap kring fenomenet. Sist ska teman och subteman granskas 
för att bekräfta eller avfärda deras relevans. 
 
Analysarbetet påbörjades genom att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger vardera 
för att skapa en förståelse av deras innehåll och skapa en helhetsbild. Efter det markera-
des nyckelfynden i texterna, i form av meningar fraser och ord som beskriver patientens 
upplevelse av att vårdas för höftfraktur. Dessa lyftes sedan ut för att skapa en samman-
ställning av varje artikel. Ur dessa, tillsammans med omläsning av artiklarna, framstod 
studiens teman och subteman. Sist lästes artiklarna åter igenom utifrån de teman som 
tagits fram för att säkra relevansen av det framtagna materialet 
 
 
 
RESULTAT 

Resultatet av analysen redovisas med hjälp av tre teman med tillhörande underteman 
som presenteras i tabell 1 nedan:  
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            Tabell 1 

Teman Underteman 

Upplevelse av mötet med vårdaren Relationen till vårdaren 

Kommunikation mellan vårdare och patient 

Vårdaren som bryr sig 

Upplevelse av att ha smärta Smärta 

Att hantera sin smärta 

Förlorad autonomi Autonomi 

Återvunnen autonomi 

 

Relationen till vårdare

I litteraturen framstår relationen till vårdaren som en stor del i patientens upplevelse av 
ården. Det finns exempel både på positiva och negativa upplevelser, där patienter be-

 bryr sig om detaljer eller distanserade, stressade 
vårdare som bara ser till att få jobbet gjort. 

nten är korta, upplevs de lättare som otryg-
a, negativa möten. Kan vårdaren förmedla en förtrogenhet och ett lugn i mötet under-

lättar det för patienten att kunna känna sig uppskattad som den individ denne är vilket 
are. Följande citat ger exempel på upple-

 

n  

v
skriver varma, engagerade vårdare som

 

Upplevelse av mötet med vårdaren  

Kralik, Koch & Wotton (1997) beskriver både positiva och negativa möten. Hur mötet 
upplevs är mycket starkt kopplat till hur vårdaren bemöter patienten. Om vårdaren för-
håller sig distanserad och mötena med patie
g

skapar en förtrogenhet mellan patient och vård
velser av ett positivt och ett negativt möte: 

It was important for Ann to feel she was someone special to the nurses. Ann 
enjoyed the company of the nurses and it was a happy moment for her when 
a nurse treated her as a friend, expressed affection and a genuine liking for 
her (Kralik, et al. 1997, s.402).  
 
One nurse just grabbed my wrist like this [grabs my wrist tightly in a defen-
sive manner] and said something like they were going to do my back and that 
was that. They quickly just turned me over and rubbed my back and then left 
(Kralik, et al. 1997, s. 403).  
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Archibald ( r roll, när 
det gäller p personalen 
hanterar de e för pati-
enten. Enligt Kralik, et al. (1997) beskriver patienterna vikten av ett gott handlag hos 
vårdaren, d vidare vik-
tigt att vara entens ben 
och orsaka 

eir handling. You know, I mean they 
rn you… they don’t mean to be, but they gradually get heavier, and some-

  

 flera gånger, eller att patienten behöver vänta länge innan någon 
svarar på en ringning finns det en risk att denne begränsar sig i att be om hjälp för att 
inte vara i v som helst. 
”… I don’t t have too 
[sic]… I ju årdaren är 
stressad och skyndar igenom mötet med patienten finns det en risk att patienten inte tar 
samma plats och efterfrågar lika mycket som om denne är lugn och tar sig tid med pati-

ll have a talk to you about what they’re going to 
do which makes it so much easier than just coming in, doing something and 
wondering what on earth they’re going to do  (Kralik, et al. 1997, s. 401).  

Litteraturanalysen visar att det kan brista från både vårdare och patient i kommunika-
tion. Hallström, Elander & Rooke (2000) skriver att patienter kan vara återhållsamma i 

2003) skriver att själva hanteringen av patienten också spelar sto
atientens upplevelse av sin situation. Upplever patienten att vård
nne vårdslöst eller hårdhänt, skapar det otrygghet och ökat lidand

är hon i sitt handhavande känns säker, fast och stöttande. Det är 
 försiktig med fingrarna för att dessa inte ska trycka in mot pati
smärta.  

ome are rougher than others… in thS
tu
times you just can’t stand it. I just feel you want to be treated gently. This 
particular night they really turned me and hurt my leg… I was very sore. Oh I 
wouldn’t complain… but I wish you could say no. (Kralik, et al. 1997, s. 
405).  
 

Detta beskrivs också av Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen (2005) som menar att det 
förekommer flertalet omvårdnadsaktiviteter som medför smärta hos patienten, varav en 
beskrivs som följer: 

 
Oh, there’s very little, but on one occasion, for example, yesterday evening 
when they handled my leg a bit roughly, I thought, when they were going to 
go underneath with the bedclothes and make the bed, then maybe they did it a 
bit roughly and then it ached… for some time afterwards (Bergh, et al. 2005, 
s.356 ).
 

Enligt Kralik et al. (1997) verkar en upptagen eller på annat sätt otillgänglig vårdare 
hämmande på patientens initiativ till att söka kontakt. Om patienten upplever att denne 
behöver be om hjälp

ägen eller för att patienten inte tror sig få någon hjälp i vilket fall 
 want to be a nuisance to other people, but [sometimes] you jus
st don’t press the bell any more.” (Kralik et al.1997, s. 404). Om v

enten (Kralik et al. 1997). En positiv upplevelse av en vårdare som utstrålar lugn be-
skrivs av en patient: ”… It’s the smile on their face and it’s the ’don’t worry’, especially 
when it’s 3 o’clock in the morning and you need a bed pan, that to me is a good nurse.” 
(Griffiths & Jordan, 1998, s.1281).  
 
 

Kommunikation mellan vårdare och patient  

Kralik, et al. (1997) skriver att patienten upplever det som viktigt att få ta del av och bli 
rådfrågad i samband med planering och utförande av dennes vård. Blir patienten konsul-
terad kan det ge denne en känsla av kontroll, vilket ger en ökad säkerhet hos patienten.  

… they put you at ease, they’
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att förmedla huruvida de upplever smärta eller obehag till vårdaren för att de inte vill 
besvära personalen. Hallström, et al. (2000 s.642) skriver ”One patient said, ’I can’t 

 

nella roll re r inte mer. 
Vilket lede .  

it, but I’m not sure what I should be doing. (Kralik, et al. 1997, s. 405).  

 

000, 

 
ituationen betydelsen av att patienten kommunicerar med ansvarig personal. I 

sstatusen sker, innebär det mer problem 
ör patiente llström et 

al., 2000).  
 

stand it anymore’, but when asked about the pain she said, ’it’s not too bad.’” De skriver 
vidare att den smärtlindring patienten får, inte alltid är optimal på grund av olika för-
väntningar hos vårdare och patient. När vårdaren förväntar sig att patienten ska säga till
och be om smärtlindring, händer det att patienten har tron att vårdaren i sin professio-

dan ger patienten bästa möjliga smärtlindring och efterfrågar därfö
r till att patienten upplever onödig smärta (Hallström et al., (2000)

Kralik, et al. (1997) skriver att det även framkommer att det inte alltid råder konsensus i 
den information som förmedlas till patienten. Detta skapar osäkerhet och frustration då 
patienten kan bli uppmanad att göra mer och anstränga sig mer när det tidigare förmed-
lats till patienten att denne bör vara försiktig och återhållsam. Om patienten intar en mer 
passiv roll ökar också risken för att informationsutbytet försämras i och med att patien-
ten inte ställer de frågor som denne annars skulle gjort. 

…One will say you’re not allowed to get up on your own, then another will 
come along and tell me I can do it by myself, as if I’m being lazy or some-
thing. I’m not like that you know. I’ve always worked very hard. I didn’t like 
being pushed all the time. If they just told me what I should be doing, I’d do 

 
Enligt Hallström et al. (2000) kan dessutom kommunikationen mellan vårdare och pati-
ent försvåras när det gäller upplevd smärta om patienten lider av konfusion eller har 
kraftigt nedsatt mental förmåga, och därför har svårt att förstå och förmedla sig. Detta 
kan även påverka vården som patienten får. Detta framstår tydligt i ett avsnitt av arti-
keln: 

A patient with severely impaired mental capacity arrived at the emergency 
department….she had fallen in the bathroom….She was very anxious, and 
waved her arms about and struck out…screamed incoherently and was very 
aggressive…X-ray showed a hip fracture. Back at the emergency department, 

anquillisers were ordered for her, but no pain relief (Hallström et al., 2tr
s.642-43). 

 
Vikten av att ha en god kommunikation kan relateras även till nutritionen, då det vid 
brister i kommunikationen kan leda till mer besvär för patienten. Detta beskrivs också i 
Hallströms et al. (2000) studie: 
 

The patient’s glucose level fluctuated , repeated blood tests were done, and 
her doses of insulin were changed repeatedly…The woman had had diabetes 
for 20 years, and she knew quite well how to handle her disease, but there 
was a lack of communication between herself and the staff (Hallström et al., 
2000, s.643). 

visar på S
det här fallet har vårdpersonalen som hanterar maten inte något ansvar för patientens 
omvårdnad och noterar därför inte att hon äter väldigt lite, eftersom patienten endast 
äter det hon tycker om. Patientens individuella näringsbehov är av intresse för persona-

n, men eftersom ingen uppföljning av nutritionle
f n i form av fler provtagningar och svängande blodsockernivå (Ha
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Vårdaren

… their consideration, their kindness, their gentleness… they were just over-
all kind and considerate… they would ask me if I could do this, or if I was 
feeling fine of or if I wanted anything.  (Kralik, et al. 1997, s.402)  

ckså att vårdarens syn på patienten som en unik individ 
som därmed har en unik åkomma, vilken denne anpassar vårdandet efter, stärker patien-

Att vårdare s som för-
delaktigt. D årt att sitta 

ont of the patient, helping her to butter 

Patienterna anser också att vårdandet, när 

 

ed me be strong to a certain extent.” (Griffiths & Jordan, 

 som bryr sig  

Kralik et al. (1997) skriver att hur vårdaren är, påverkar hur patienten upplever vårdti-
den. Patienten vill ha en vänskaplig relation till vårdaren. Vårdaren skall vara hänsyns-
full, mjuk samt visa en välvilja och vänlighet. Egenskaper hos vårdaren som uppskattas 
av patienterna är bland andra glädje, generositet avseende tiden som ägnas åt patienten 
och intresse och sann omsorg om patienten. Hur vårdaren uppfattas påverkas också av 
hur denne bemöter andra patienter (Kralik et al., 1997).   

Kralik, et al. (1997) skriver o

ten och får denne att uppleva vården positivt. Om patienten upplever vårdandet som 
endast baserat på sin diagnos, skapar det hos vederbörande en känsla av att bli objekti-
verad och en sval distanserad vårdrelation.  

Each woman perceived her healing experience to be unique and therefore 
when a nurse treated all the patients who had a total hip replacement as one 
in [sic]the same they viewed the nurse as detached from them as individuals 
(Kralik, et al., 1997, s.403).  
n tar hänsyn till patientens situation och aktuella förmåga upplev
etta visar sig i till exempel matsituationer, då patienten kan ha sv

på ett lämpligt sätt för att kunna äta. Patienten kan med adekvat hjälp uppleva måltiden 
på ett positivt sätt och få i sig maten. Hjälpbehovet varierar naturligtvis, men vårdaren 
bör se till att patienten har det bekvämt och ta sig tid att hjälpa patienten för att denne 
inte ska bli stressad (Hallström et al., 2000).  

The nursing assistant was situated in fr
a slice of bread. She put the bread in Hanna’s hand saying, ’Here’s a slice of 
buttered bread, you can hold it’. Hanna ate with a good appetite (Hallström et 
al., 2000, s.643). 

det utförs på ett otvunget sätt tillsammans 
med personliga kvaliteter hos vissa vårdare, mildrar de negativa sidorna av sjukhusvis-
telsen. De visar även uppskattning för det stöd och den omvårdnad som ges av vårdper-
sonalen (Griffiths & Jordan, 1998). Detta betonas även av Kralik et al. (1997) som me-
nar att närvaron av en engagerad vårdare skapar en vänligare miljö, som hjälper patien-
terna att känna sig bekväma och avslappnade i den främmande kliniska miljön och gyn-
nar samspelet med andra. 

It’s the caring side, some people are suited to the job, some are not… People, 
then, who are absolutely wonderful nurses because they have that bubbly per-
sonality, because they want to help, because they care…(Griffiths & Jordan, 
1998, s.1280-81). 

Vidare skriver Griffiths & Jordan att en patient inför operation, uttrycker uppskattning 
för närvaron av en vårdare denne känner igen, vilket skapar mer trygghet och känsla av 
att få stöd i situationen. Patienten säger bland annat:  
 

…and her being there, and knowing her helped me a lot actually. Even 
though we had not talked, it is as if we knew each other, there is a bit of a 
bond there, it help
1998, s.1281). 
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För patient iktig roll i 
vårdandet. gga en filt 
över föttern ild av vår-

en.  

Smärta

Upplevel

I litterature akturen till 
utskrivning och efter. Bergh et al (2005) sk ärtupplevelsen framstår som ac-
cepterad hos vissa patienter på grund av att den anses vara normal och väntad i samband 

tur samt vid postoperativ omvårdnad. Hallström et al (2000) påpekar också 
kriver ”They said, ’You have to have some pain’ … and ‘I have to tolerate 

it’” (Hallström et al., 2000, s.642). 

biverkningar-
a som värre än att uppleva smärta (Hallström et al. 2000). Enligt Robinson (1999) för-

står inte alla patienter varför de upplever smärta eller hur smärtan behandlas, vilket orsa-
.  

e. I found that stressful… the pain was worst 
 the pain hit me, just before I went to theatre... it 

ches. If I use it too much it aches. But no 
real pain, I’ve not had any real pain in it at all. No, even at the beginning, like 

tering förorsakar smärta hos patienten. ”Well, right 
w I’m not in any pain but when physiother

horrible pai märtupple-

erna visar det sig enligt Kralik et al. (1997) att detaljerna har en v
För patienterna ger de mindre handlingarna i vårdandet, som att lä
a eller torka mellan tårna när de har duschat, en mycket positiv b

d
She [would] pay special attention to the little things, like drying between 
your toes. One day when I was sitting out, she said I should put some lipstick 
on because it would make me feel better. She was right, put it on every day 
after that. (Kralik, et al., 1997, s.402)  
 

 

Att drabbas av en höftfraktur innebär smärta i någon form. I detta tema beskrivs hur 
patienterna upplever sin smärta och hur de går till väga för att hantera den. 
 

se av att ha smärta 

n framgår det att smärta är något centralt från att patienten får fr
river att sm

med höftfrak
detta när de s

 
Vissa patienter vill inte heller ha smärtlindrande mediciner då de upplever 
n

kar upplevelser av frustration hos dem
 
Upplevelsen av smärta skiljer sig mellan olika individer. Vissa individer upplever en 
stark smärta medan en individ hävdar sig ha upplevt mer ömhet än smärtpåverkan. Sub-
jektiviteten gör att smärtupplevelsen beskrivs som mycket skiftande (Archibald, 2003), 
vilket ses tydligt i citaten som följer: 
  

The pain obviously got to m
about 6 o’clock, that’s when
really hit me then, it was coming in waves. (Griffiths & Jordan, 1998, 
s.1279). 

 
I can honestly say that I have not suffered, not what i call real pain, at all. But 
the only sensation I get in it is it a

the day of the operation, [I had] nothing that I could call real pain. [Whether] 
it was the painkillers, I don’t know. (Archibald, 2003 s. 388-389). 
 

Bergh et al. (2005) och Kralik et al. (1997) skriver att flera av de aktiviteter som görs i 
samband med omvårdnad och rehabili
no apy, well when they come in, there’s a… 

n.” (Bergh et al., 2005, s.356). Flera av studierna visar också att s
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velsen varie as not too 
oving around I was in agony.” (Griffiths & Jordan, 1998, s.1279). 

ergh et al. ärta. Rö-
relserna be psdel: ”’… 
every move om specifi-
ka rörelser ift my leg - 
I can’t turn I’m going to faint’.” 

tt lindra sin smärta är att inte röra sig. ”’No, not when I lie completely still 
nd don’t move, then it doesn’t hurt’.” (Bergh et al., 2005, s.355). Detta beskrivs även 

y, but it was easier to move around.” (Archibald, 2003, s.388). 

och med att vissa upplever smärtan som en naturlig del av läkandet och skadan antar 
ityd till smärta och kan försöka låta bli att visa att de upp-
00).  En del förhåller sig mer uppgivet gentemot smärtan 

 al. (2005) 

re (Archibald, 2003).   

rar beroende på fysisk aktivitet. ”As long as I was still, it [pain] w
bad, once I was m
B  (2005) beskriver också skillnader i hur olika rörelser framkallar sm

skrivs dels som generella utan anknytning till någon specifik krop
ment is a very heavy pain’.” (Bergh et al., 2005, s.355) och dels s
som utlöser smärta utan att kroppsvikten belastar benet: ”’I can’t l
… without the pain being so severe that it feels like 

(Bergh et al., 2005, s.355). Patienterna beskriver också upplevelser av ökad smärta vid 
rörelser, speciellt vid förflyttning i och ur sängen, i och ur stolar och till toaletten (Archi-
bald, 2003). 
 
Många upplever smärtan som störande för sömnen. Detta kan orsaka en ond cirkel, då 
kvalitén på sömnen har betydelse bland annat för den postoperativa återhämtningen som 
kan ge oönskade konsekvenser, bland annat försämrad läkningsprocess (Griffiths & Jor-
dan, 1998).   
 
 

Att hantera sin smärta 

Bergh et al. (2005) och Hallström et al. (2000) skriver att ett sätt patienterna går till 
väga på, för a
a
av Archibald (2003) som menar att smärtan kan lindras vid vila och därmed minskad 
rörelse, vilket också gör det lättare när patienten framdeles behöver förflytta sig. ”I sup-
pose with rest and doing nothing it [the pain] went eventually. The pain disappeared – 
not completel
 
I 
somliga patienter en stoisk att
lever den (Hallström et al, 20
då den kopplas till läkningsprocessen, vilket en patient beskriver på följande sätt: 
”….well, I guess there’s nothing I can do about it…it’s the healing process.” (Bergh et 
al., 2005, s. 355-56).  
 
Bergh et al. (2005) och Robinson (1999) skriver att många patienter uttrycker hopp in-
för framtiden och hyser en tilltro till att det kommer bli bättre och att smärtan kommer 
att avta. ”I’m not the slightest bit worried about [sic] will happen. Instead, I believe it 
will get better soon, very soon even.” (Bergh et al., 2005, s. 356) Bergh et
skriver att andra visar en rädsla inför vad som komma skall. De ställer sig undrande till 
hur de kommer klara sig när de är ensamma i hemmet.  
 
Vissa patienter hanterar sin smärta och sin upplevelse av dysfunktion i och med höft-
frakturen genom att ställa den mot andra motgångar i livet och på så sätt påvisa för sig 
själv att man har genomlidit värre saker innan och att situationen de befinner sig i skulle 
kunna vara mycket vär
 
Ett annat sätt att hantera smärtan på är genom humor. Genom att skoja om situationen 
kan patienten för stunden ta sig igenom smärtan. Denna upplevelse kopplas till att det 
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kan uppfattas som ett problem att inte kunna få smärtstillande oftare än var fjärde tim-
me, vilket flera patienter uppmärksammat, varav en säger: ”Seems that I need pain kil-
lers every 3½ hours…try to make a laugh and a joke of it to get through the pain.” 

riffiths & Jordan, 1998, s.1279). Flera patienter upplever att de får otillräcklig smärt-

tfraktur gör att patienterna mobiliserar ett 
ntal inre resurser, varav en är tro. Tron på Gud hjälper dem att ta sig igenom både ope-

etta tema beskriver hur höftfrakturer på olika sätt inverkar på patienters upplevelse av 

Att autonomin påverkas i allra högsta grad när en person utsätts för en höftfraktur fram-
turen. Archibald (2003) beskriver till exempel den omedelbara bero-
 patienten träder in i efter frakturen, där patienten utsätts för känslor 

av hjälplöshet och hopplöshet, och i vissa fall helt utlämnas i andras vård. 

. Kvinnorna i Robinsons (1999) studie beskriver bland 
nnat att de kämpar med känslor av beroende, förlorad kontroll och otålighet. En av 

kvinnorna beskriver det så här: ”…I was having to have people wait on me. It makes 
n’t do for yourself.” (Robinson, 1999, s1343). Önskan om att 

återgå till det normala framträder tydligt hos patienterna. Frakturen inverkar på såväl 

me of 
partner] and told him that I don’t feel in control of my life anymore….and I am just 

alla på nytt. 

(G
lindring postoperativt, något som uppfattas som en effekt av ett för strikt behandlings-
schema (Griffiths & Jordan, 1998).  
 
Själva konfrontationen med att drabbas av höf
a
rationen och allt som följer. En patient berättar om vikten av att kunna gå på gudstjänst 
på avdelningen: ”Each time I went, I got a little more strength to get through the whole 
deal.” (Robinson, 1999, s.1345).  
 

Autonomi  

D
självständighet och självbestämmande, och olika faktorer kopplade till både negativa 
och positiva effekter av detta. 
 

Förlorad autonomi  

går tydligt i littera
endesituation som

 
Förlusten av den normala fysiska förmågan i kombination med trötthet och smärta upp-
levs som mycket frustrerande
a

you sad to feel like you ca

framtidsplaner som självständighet och nöjen genom att den förhindrar och hotar återta-
gandet av det normala (Griffiths & Jordan, 1998).  
 

I just could not get my independence back. The amount of times I turned to [na

existing at the minute. That is how I feel, I feel that I am on pause, as if somebody has 
turned a pause button on my life, there is nothing I can do about it for the time being… 
(Griffiths & Jordan, 1998, s.1281).  

 
Enligt Bergh, et al. (2005) ger patienterna uttryck åt oro för att inte kunna klara sig själ-
va och framför allt för att bli beroende av andra, vilket en patient beskriver: ”…well, 
just walking on almost flat ground and falling, which means that I don’t want to go out 
alone anymore without having somebody to hold on to.” (Bergh, et al., 2005, s.356). I 
och med detta uttrycker patienten även en rädsla för att f
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Funktio ion på-
verkar ig upp-
för trap tgör ett 
hinder esta-
els negativt, då det ses som ett synbart tecken på deras förlorade självständighet. De 

 försiktighetsåtgär-
er efter en höftoperation som gör att patienten inte får böja sig mer än 90 grader; inte 

a känner att de klarar sig utan hjälp. Flera utsagor vittnar om detta 

89). 
est betydelsefulla vändpunkterna som framgår var att kunna ta sig till toalet-

999). Övergången från stadiet av förlorad autonomi till 
 att patienterna för att bevara sitt själv 

nsnedsättningen som blir följden av en höftfraktur och eventuell operat
således autonomin genom att hämma förmågor såsom att köra bil och ta s
por. Några av patienterna tycker även att behovet av käpp eller rullator u
när de rör sig i trånga utrymmen. Behovet av hjälpmedel uppfattas också m

d
uttrycker också besvikelse över sin oförmåga att bibehålla sin aktiva tillvaro. En av pa-
tienterna i studien uttrycker sin frustration på det här sättet: ”I never go to bed before 
12:00. I’m up at 5:00 or 6:00 and the next morning my feet hit the floor and I’m ready 
to go! But no more! I can’t keep the pace anymore.” (Robinson, 1999, s.1343). Förutom 
detta talar Robinson (1999) om begränsningar som beror på vidtagna
d
får ha benen i kors samt bör undvika låga stolar och toaletter. Dessa åtgärder inverkar 
naturligtvis också på deras normala livsföring (Robinson, 1999). Att under vårdtiden 
inte kunna ta sig till toaletten på egen hand eller sköta sin dagliga hygien utan hjälp 
upplevs som deprimerande och förnedrande, framför allt om patienten tvingas använda 
bäcken (Archibald, 2003; Robinson, 1999).  
 
Enligt Kralik et al. (1997) väcks känslor av osäkerhet och sårbarhet när patienterna un-
der sin sjukhusvistelse måste ta sig ensamma till duschen eller toaletten. Därför vill pa-
tienterna helst inte bli lämnade ensamma under några längre perioder när de känner sig 
dåliga eller osäkra på sin förmåga, framför allt de första gångerna de ska upp och röra 
på sig eller duscha.  
 
Nutritionssituationen kan bli problematisk om patienten inte vill äta, framför allt preo-
perativt om det är lång tid till operationen. Detta gäller speciellt situationer där patienten 
vill bestämma själv men kanske inte tillåts göra det.  (Hallström et al., 2000). 
  

Återvunnen autonomi  

I studierna tas flera olika aspekter upp som under vårdtiden har betydelse för återupprät-
tandet av patienternas autonomi. Dessa har enligt patienterna själva samband med akti-
viteter i deras dagliga liv. En av de viktigaste tycks vara känslan av självständighet som 

ärks när patienternst
till exempel: “I felt really encouraged when I could get to the bathroom alone with my 
walker.” (Robinson, 1999, s.1345) och “[In the community hospital] I didn’t have any 
help in a [sic] morning with washing. They just gave me a bowl of water and I could do 

l that was necessary. Yes, it was nice being independent.” (Archibald, 2003, s.3al
En av de m
ten självständigt (Robinson, 1
återvunnen autonomi beskrivs bland annat som
försöker lära känna den förändrade kroppen och lita på den. Samtidigt lär de sig sina 
begränsningar och förändrar sina livsmål. Genom att börja förstå saker och ting, kom-
mer patienterna till insikt om att det kunde ha varit värre (Archibald, 2003; Robinson, 
1999).  

 
Some days I feel like it’s the end of the world, and I cry. Then I see people much 
worse off. When you are 77 years old, you’ve seen people face some terrible situa-
tions. I figure if they can get through it, I can too (Robinson, 1999, s.1344).  
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En annan aspekt som framgår av litteraturen och har betydelse för patienternas återvun-
na autonomi är behovet av att märka av framsteg. En patient berättar: “[I] couldn’t do 
anything till I went to [the community hospital]. They used to wash my back… [Later] I 
could get washed on my own, shirt on, pants, everything.” (Archibald, 2003, s.389). 
Detta talar för att det krävs motivation för att återuppnå självständighet. Den fungerar 
som drivkraft för att uppbåda viljan att fortsätta försöka, trots de hinder som föreligger 
(Archibald, 2003). Insikten om att göra framsteg under vårdtiden är också avgörande för 
att övervinna depressiva känslor. Patienterna beskriver att depressiva känslor ofta träng-
er igen  lättare 
att bli f
 

edlen inledningsvis uppfat-

ver både möten med varma engagerade vår-
are som får patienten att känna sig lyssnad till och sedd och möten med stressade vår-
are som spenderar minimal tid med patienten och inte gör det lilla extra för att patien-

(Kralik et al, 1997; Griffiths & Jordan, 1998). Studien har 
också visat på att det händer att patienter upplever onödig smärta. Skälet till det beror 
bland annat på bristande kommunikation mellan patient och vårdare vilket kan medföra 
att vårdaren inte förstår att patienten har smärta. Dels på grund av stressade eller 
vårdslösa vårdare som förorsakar patienten smärta i och med bland annat omvårdnad. 

om deras tankar, och när de märker att det sker en utveckling framåt är det
ri från dessa känslor (Robinson, 1999).  

De negativa åsikterna till trots upplever patienterna hjälpmedel som något positivt, ef-
tersom de främjar deras rörlighet. Flertalet patienter upplever hjälpmedlen som oumbär-
liga och är glada över att kunna sköta sig mer själva. ”…I’m very restricted, but with the 
help of this table [trolley] and my stick I can get about quite well.” (Archibald, 2003, 
s.390). I Robinsons (1999) studie tar man upp värdet av övningar när det gäller att an-
passa sig till en ny situation. Deltagarna i studien sätter värde på övningarna där man 
instrueras av sjukgymnast i att träna med griptång och även göra praktiska övningar i en 
simulerad lägenhet, vilket ska underlätta för dem när de så småningom ska klara sig 
själva hemma. Patienterna lär sig under vårdtiden till viss del hur de ska anpassa sig 
från vårdpersonal, men fördelen med övningarna är att de också blir mer kreativa och 
ittar på lösningar till olika problem själva. Trots att hjälpmh

tas som hinder, är det tydligt att deras betydelse för att återvinna autonomi är avsevärd 
(Robinson, 1999). 
  
Ytterligare en aspekt som påverkar autonomin är behovet av att acceptera att kanske 
inte bli helt återställd. Detta innebär också för patienten att acceptera hjälp på de områ-
den där patienten inte förmår prestera tillräckligt för att klara sig själv. Självständighe-
ten i sig innebär att kunna se realistiskt på sin situation och komma till insikt om att viss 
hjälp är nödvändig (Robinson, 1999).  
 
 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I vår studie beskriver vi både positiva och negativa erfarenheter av vården som erbjudits 
samband med höftfraktur. Patienter beskrii 

d
d
ten skall känna sig speciell 
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(Archibald, 2003; Kralik
drabbas av höftfraktur. P

 et al, 1997) Även patientens autonomi påverkas när denne 
atienten förlorar en del av sin rörlighet för ett tag eller perma-

nent. Det beroende till andra som detta skapar upplever många patienter som frustreran-
de och de längtar tillbaka till den tid som var innan skadan (Bergh et al. 2005; Kralik et 

te erbjudas möjlighet att tala med någon 
 det lidande de upplever. Vissa patienter upplever att de stör vårdaren när de ber om 

kan även av andra anledningar såsom 
örmedla sina behov. Dahlberg (2002) 

enten fått vänta en längre tid på hjälp kan man 

al. 1997). 
 

Kommunikation och vårdarens ansvar 

Att drabbas av höftfraktur är en mycket smärtsam upplevelse som på många sätt påver-
kar ens förmåga att leva som man gjort tidigare. Det är inte ovanligt att de som drabbas 
av höftfraktur redan lider av andra sjukdomar, vilket gör att de än mer hamnar i en be-
roendesituation till både anhöriga och vårdpersonal. Detta gör att patienterna är i stort 
behov av god omvårdnad och förståelse hos vårdaren. Dahlberg (2002) skriver att pati-
enter beskriver en sårbarhet och en känsla av att vara i underläge i samband med deras 
beroende till vårdpersonal och andra.   
I vår studie lyfts det fram att patienter kan ha svårt att kommunicera sin smärta till vår-
daren. I dessa situationer är det viktigt att vårdaren förhåller sig extra lyhörd och känslig 
till patientens behov och smärtupplevelse. Detta kan man göra genom att vara öppen 
och tillgänglig för patienten. Därmed menar vi att patienten kan känna att det finns tid 
och utrymme att uttrycka sig och ta plats hos vårdaren. Dahlberg (2002) skriver att pati-
nterna kan uppleva det som kränkande att ine

om
hjälp och upplever istället hellre smärta. Patienter 
konfusion, demens och medvetslöshet ha svårt att f
menar också att om vårdaren verkar oengagerad och denne inte verkar bry sig om pati-
enten kan det skapa känslor av hjälplöshet och av att vara i vägen hos patienten. Berg, 
Skott & Danielson (2006) skriver att en god dialog mellan vårdare och patient är nöd-
vändig för att skapa en bra grund för att bedöma och prioritera vårdbehovet hos patien-
ten. Vi tror att när det gäller patienter som undviker att ringa efter personalen när de 
behöver hjälp är det mycket viktigt att det från vårdaren förmedlas en acceptans för pa-
tienternas behov. I situationer där pati
diskutera om det föreligger skillnader i vad som tolereras tidsmässigt av patienter re-
spektive vårdare. Det handlar om att vårdaren behöver bemöta och behandla patienten 
med respekt. Baserat på egna erfarenheter vet vi att det är vanligt att man som vårdare 
kan ha ont om tid och vara stressad i sina möten med patienter. I sådana situationer på-
verkas patienter lätt av subtila signaler som förmedlar att vårdaren är stressad och upp-
lever i och med det ett vårdlidande. Det är viktigt att tänka på att saker som kan verka 
självklara, som att titta på klockan medan man talar med en patient, kan vara väldigt 
stressande, och i själva verket få patienten att tro att vi inte bryr oss. Som vårdare har vi 
ett ansvar att se till att patienten blir bemött på ett sätt som gör att denne känner sig be-
tydelsefull, och inte till besvär. Det är också vår skyldighet, såsom vården ser ut idag, 
med den tidspress som många gånger råder att visa att vi tar oss tid till patienter och att 
det är viktigt. Även här handlar det om att respektera och visa respekt för patienten. 
Dahlberg (2002) beskriver till exempel hur en vårdare bröt upp mitt i ett samtal med en 
patient och förklarade det med att han fått telefon. Patienten upplevde det som att hon 
störde vårdpersonalen i deras jobb. Därmed uppstod ett vårdlidande hos henne.   
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Delaktighet 

Resultatet i vår studie visar att genom att göra patienten delaktig i sin omvårdnad, kan 
detta ge en ökad säkerhet och känsla av kontroll hos patienten. Är patienten medveten 
om vad vårdaren kommer att göra med denne skapar det en större känsla av kontroll. 
Dahlberg (2002) skriver att patienter som fråntas rätten att påverka sin hälsoprocess 
upplever känslor av ökad otrygghet och osäkerhet. Patienten kan även känna en tillta-
gande maktlöshet och ett utanförskap när denne inte får uppleva en delaktighet i be-
slutsprocessen. För att patienten ska kunna erbjudas en fullgod kontinuerlig delaktighet 
krävs också en god kommunikation mellan vårdarna och konsensus i vad som ska för-
medlas till patienten. Enligt Berg et al. (2006) kan bristen på kontinuitet leda till en 
ökad efterfrågan hos patienten efter en mer personlig vårdrelation, för att därigenom 
känna sig säkrare.   
 

Beröring 

I resultatet beskrivs beröring som något viktigt för de flesta patienterna. Vi har kommit 

a lindrat lidande och välbefinnande, uteblir och istället skapas ett 
kat vårdlidande. Broch och  Hillervik (2005) skriver att patienten upplever obehag och 

oro när de tror att beröringen ska orsaka skada eller smärta på något sätt. Har en vårdare 
atient smärta kan det innebära att patienten tappar i förtroende för vårdaren 

och upplever ett obehag inför att bli hjälpt av denne. I och med detta upplever patienten 

tera smärta eller till skillnader i smärtstillande medicinering. Eftersom höftfrakturer 

fram till att beröringen kan både orsaka smärta och förmedla trygghet och säkerhet, be-
roende på hur den görs mot patientera. Att vara lätt på handen och inte trycka in fing-
rarna i benet, men samtidigt vara stabil och trygg i sitt genomförande anses vara viktiga 
drag hos en vårdare (Broch och Hillervik, 2005). Ibland är det möjligt att det uppstår en 
problematik för vårdare att uppfylla dessa krav. Känner sig vårdaren osäker i sin roll är 
det möjligt att patienten upplever det just genom hur vårdaren tar i denne. Det kan vara 
både i form av att vårdaren tar i patienten för hårt, eller så löst och försiktigt att patien-
ten känner sig otrygg. Osäkerheten kan enligt Dahlberg et al. (2003) utgöra ett hinder 
för skapandet av en bra vårdrelation. Upplevelser av att bli hanterad vårdslöst, ibland 
med obehag och/eller ökad smärta som följd, kan innebära att själva målet med vårdre-
lationen, det vill säg
ö

orsakat en p

att vårdrelationen inte är lika trygg och i samband med det uppstår eller förstärks ett 
vårdlidande hos patienten. 
Att kunna röra och att kunna låta bli att röra anser vi vara mycket viktigt i vårdandet. En 
del patienter vill inte bli vidrörda, och vissa vill ha mycket fysisk kontakt. Det är viktigt 
att som vårdare kunna läsa hur den enskilde patienten upplever sig tryggast och bäst till 
mods. Vissa patienter kan uppleva det som otryggt av att bli vidrörd. Detta kan skapa en 
problematik för vårdaren när denne vill förmedla trygghet. Exempelvis vid demens kan 
det upplevas som otryggt att bli vidrörd. I synnerhet av personer man inte har lyckats 
etablera en relation till. Här måste vårdaren kunna förmedla tryggheten på andra sätt, för 
att kunna kompensera för den beröring som är nödvändig.  
 

Smärta och smärtlindring 

Orsaker till variationerna i smärtupplevelse kan diskuteras. Frågan är huruvida skillna-
derna i patienternas smärtupplevelser kan relateras mer till deras egen förmåga att han-
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oftast sätts i samband med stark smärta, är det enligt vår mening också viktigt att vara 
uppmärksam på om patienten får tillräcklig smärtlindring. En studie gjord av Ardery, 

a att användas på äldre pati-
nter, såsom numeriskt beskrivande skala (0-10), verbalt beskrivande skala (Verbal 

Descriptor Scale) eller ansiktsskala. Användandet av dessa instrument i kombination 
vensen av upptäckta smärttillstånd bland annat genom 

mer upprepade smärtskattningar. Deras studie visar också att flera av deltagarna fick 

i tycker att vårdare bör förhålla sig mer vaksamma till när behovet av smärtlindring är 

aspekt när det gäller 
tt återvinna autonomi, är det viktigt att vi i vårt vårdande stöttar denne i sina förmågor. 

Herr, Hannon & Titler (2003) som inkluderade äldre patienter med höftfraktur visar att 
trots patienternas förmåga att förmedla sin smärta, dels verbalt men även genom smärt-
skalor, gjordes ingen kontinuerlig smärtskattning under vårdtiden. Man betonar vikten 
av att göra korrekt bedömning av patienters smärta för att kunna uppnå en optimal 
smärtbehandling.  
 
Ardery et al. (2003) menar också att det är viktigt för vårdpersonalen att tillämpa all-
mänt vedertagna smärtskattningsinstrument som är godkänd
e

med smärtdiagram anses öka frek

otillräcklig smärtlindring under vårdtiden. De flesta av dem fick betydligt mindre 
dygnsdos än vad som rekommenderas. Vad som framkommit i vår studie är att otill-
räcklig smärtlindring förenas med effekter av ett för strikt behandlingsschema, vilket till 
viss del strider mot detta då dygnsdoserna bör vara uppfyllda om behandlingen följer ett 
schema.  Vidare kan vi också se att det kan finnas olika skäl till att patienterna inte fått 
smärtstillande, eftersom vissa nekar till att ta mediciner på grund av att biverkningarna 
upplevs vara värre än smärtan.  Ardery et al. (2003) menar dessutom att patienterna inte 
fick smärtstillande trots att de visade symtom på att ha smärta. Några fick smärtstillande 
men inte i direkt anslutning till det dokumenterade smärttillfället.  
 
V
störst hos patienten. Utifrån det vi kommit fram till finns det tillfällen när behovet ökar, 
till exempel vid förflyttning eller omvårdnad där benet hanteras, såsom vid byte av 
sängkläder eller tvättning. Det kan i sådana situationer krävas extra smärtlindring för att 
patienten inte ska utsättas för onödigt lidande. En del patienter lider av sömnstörningar 
på grund av smärta och kan ha ett ökat behov av smärtlindrande till natten. Får patienten 
smärtstillande läkemedel endast vid behov kan det dock innebära att optimal smärtlind-
ring inte uppnås, eftersom läkemedelsnivån då skiftar kraftigt under dygnet.  
 

Patienternas autonomi 

En höftfraktur påverkar patientens självständighet och kontroll över sitt liv på ett mar-
kant sätt. Det åligger vårdpersonalen att inte bidra mer till patientens frustration över att 
vara beroende av andra. Vi tror att man kan undvika detta genom att fokusera på det 
patienten kan. Eftersom självständigheten framstår som en viktig 
a
Genom att vi som vårdare låter patienten delta i beslut som rör dennes omvårdnad kan 
patienten uppmuntras att ta ansvar för sig själv. När det gäller känslor av osäkerhet hos 
patienten kan vårdaren försäkra patienten om sin tillgänglighet och att patienten inte är 
tvungen att utsätta sig för skrämmande situationer ensam. En del patienter känner en 
oro/rädsla för att ramla på nytt och blir därför än mer begränsade i sina aktiviteter. I 
sådana situationer är det viktigt att patienten förstår vikten av att använda hjälpmedel, 
eftersom dessa både främjar rörligheten och fungerar förebyggande mot nya fall. 
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Sådant som upplevs som kränkande av patienten, till exempel att använda bäcken, tyck-
er vi att vårdaren bör ha i åtanke och vara noga med att patienten inte utsätts för onödigt 

mpelvis genom att skyla patienten med filt, dra för drape-
riet eller liknande.  

utrition 

et är viktigt med en god nutrition, särskilt när det gäller äldre patien-
r före operation eftersom dessa ofta är bräckliga och mer känsliga för rubbningar i 

plikationer för vårdandet 

it att följande att punkter bör beaktas i vårdandet av patienter med höft-
fraktur.  

 vänta för länge eller behöva be om hjälp flera gånger. Det kan 
hämma patientens kontaktsökande och patienten kan låta bli att be om hjälp näs-
ta gång vilket kan resultera i bland annat otillfredsställande smärtlindring. 

• Var uppmärksam på när smärtlindringsbehovet är som störst. Det kan vara vik-
tigt att smärtlindra innan patienten ska förflytta sig eller till sjukgymnastik. 

lidande. Det kan undvikas exe

 
En annan viktig del av vården är att uppmärksamma de framsteg som patienten gör, 
eftersom det är lätt att ta för givet sådant som till exempel att kunna tvätta sig eller klä 
på sig. Detta är betydelsefullt när det gäller att upprätthålla patienternas motivation att 
fortsätta försöka trots att det är svårt.  Patienter som drabbats av höftfraktur får enligt 
vår studie lära känna sin förändrade kropp och återskapa tilliten till den. För vårdaren 
innebär det att stödja patienten i den processen, för att låta patienten känna att denne 
inte är utlämnad till en främmande situation och får möjlighet att bygga upp tilliten till 
sin kropp på ett tryggt sätt.  
 
 

N

Vad gäller nutrition och patienter som inte vill äta preoperativt när det är en lång väntan 
inför operation, anser vi att vårdaren kan bidra genom att patienten erbjuds mat som 
denne tycker om. D
te
vätske- och elektrolytbalans (Socialstyrelsen, 2003). Vi anser därför att det krävs att 
vårdpersonalen har extra koll på vad patienten får i sig. En god nutritionsstatus är avgö-
rande både för hur patienten klarar operationen och för den postoperativa återhämtning-
en. Enligt Socialstyrelsen (2003) skulle ett ökat näringsintag vara önskvärt efter opera-
tion för att optimera sår- och benläkningen, men framförallt gäller det att patienten inte 
minskar näringsintaget.  
 

Im

Vi har funn

 
• Reflektera över hur du beter dig när du är stressad. Med en ökad medvetenhet 

kan man sedan minimera de signaler som man skickar till patienten och förhind-
rar därmed att denne känner sig ivägen. 

• Var trygg och stabil när du hjälper patienten. Du bör som vårdare förmedla ett 
lugn till patienten och genomföra förflyttningar stabilt och försiktigt baserat på 
den smärta patienten upplever. 

• Var försiktigt och mjuk i ditt handhavande av patienten. Det kan innebära smärta 
hos patienten om du tar tag i denne för hårt eller på fel ställe. 

• Låt inte patienten
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• Ha en god kommunikation med dina
ten. Det är viktigt att vara konsekvent m

 kollegor kring vad ni förmedlar till patien-
ed den information som ges patienten. 

ommunicera mycket med patienten och var tillgänglig. Genom tät kontakt och 

• 

Me

Syf  m
sats som
hus. Vi
bätt o
 
För t
kvalitat
analysg
 
Vad o
att höft
ten, är egrän-
sat. e
fann i våra sökningar ett antal studier med kvantitativ metod. Dessa valde vi dock att 
exkludera från analysen eftersom det var patienternas egna berättelser om vården vi 
främst ville studera.  

nvändes till resultatet. De är publicerade mellan åren 1997 
och 2006. Den studie som var tio år gammal överensstämmer i sitt resultat med de nyare 

läsning av studien vi-
de det sig att patienternas upplevelser beskrivna i resultatet mycket väl stämde över-

ock även om 
en hospitala fasen och studien inkluderades därför. 

en problematiskt att kategorisera alla upplevelser och känslor ur 

Kommunikationen kan ske genom dokumentation, formella möten och informel-
la möten. 

• K
en lugn arbetsgång går det att bygga upp en förtrogenhet mellan vårdare och pa-
tient vilket gör att tankar och upplevelser hos patienten lättare förmedlas. 
Vissa patienter kan ha svårt att kommunicera. Med dessa måste du som vårdare 
vara extra känslig och lyhörd. 

 

toddiskussion  

tet ed studien har varit att samanställa och analysera forskning med kvalitativ an-
 beskriver patienter med höftfraktur och deras upplevelse av att vårdas på sjuk-

 anser att forskning med kvalitativ ansats, beskriver upplevelsen av ett fenomen 
re ch tydligare än vad forskning med kvantitativ ansats gör.  

 at  analysera artiklarna valde vi att utgå från Evans (2003) metod för översikt av 
iv forskningsmetod. Detta anser vi har fungerat väl. Evans beskrivning kring 
ång upplevde vi som lättolkad och den underlättade analysarbetet. 

 s m har varit väldigt markant vid litteratursökningen är bristen på litteratur. Trots 
fraktur är en relativt vanlig åkomma som innebär en stor del lidande för patien-
utbudet av artiklar och annan litteratur med ett patientperspektiv mycket b

 D t hade varit önskvärt om vi funnit fler och färskare artiklar rörande vårt ämne. Vi 

 
Vi fann totalt 6 studier som a

studierna och vi ansåg oss därför vara motiverade att ta med studien i vår analys. 
 
En studie vi fann undersökte inte bara patienters upplevelser i samband med höftfraktur 
utan även frakturer på nedre extremiteter i allmänhet. Vid genom
sa
ens med resultatet i de studier som endast behandlade patienter med höftfraktur i sitt 
resultat. Vi valde därför att inkludera studien i resultatet. En annan studie hade sitt hu-
vudfokus på den post-hospitala fasen. Patienternas berättelser handlade d
d
 
VI hittade även en doktorsavhandling som verkade högst intressant. Dock gick den inte 
att införskaffa för analys. 
 
En svårighet för oss var att dela in resultatet i teman. Vi var tvungna att revidera våra 
originalteman eftersom vi upptäckte att de inte helt täckte in allt som var signifikant i 
studierna. Det var äv
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studierna eftersom vissa av dem passade in under flera teman. När vi stötte på sådan 

årdpersonalen.  

de analyserade artiklarna kan vi dock dra slutsatsen att det av 
ågon anledning inte är självklart för alla vårdare. Därmed anser vi att en ökad med-

d och minskade deras vårdlidande. 

Trots att höftfraktur är ett smärtsamt tillstånd och att det är den mest frekventa diagno-
till inläggning på sjukhus, finns det få studier som beskriver hur patienten 
att vårdas för det. Vi anser att i synnerhet forskning med kvalitativ ansats 

är en bristvara inom detta område idag. Vi efterfrågar fler studier kring detta ämne, som 

problematik bearbetade vi åter resultatet för att bringa klarhet i var upplevelserna passa-
de in bäst. 
 

Slutsats 

Vården av patienter som drabbats av höftfraktur idag upplever vi ur vissa aspekter vara 
bristfällig. Det finns många exempel ur litteraturen, men även tillfällen när vi själva 
upplevt i det dagliga arbetet, hur patienter upplever ett lidande och smärta på grund av 
skadan och hur den kan förvärras när de hanteras av v
 
För många kan det upplevas som självklara och triviala ting som diskuteras i denna stu-
die. Baserat på resultatet i 
n
vetenhet hos dagens vårdare är av största vikt.  
 
Vi anser det vara viktigt att betona att vi i resultatet inte bara fann negativa aspekter 
kring den vård som patienter med höftfraktur erhåller. Det finns ett flertal beskrivningar 
från patienter om positiva stärkande möten och relationer till vårdare som underlättade 
deras vårdti
 

sen som leder 
själv upplever 

man i dagsläget kan beteckna som tämligen outforskat och i stort behov av att belysas. 
Ett intressant alternativ till att göra en litteraturanalys hade varit att genomföra intervju-
er med patienter som drabbats av höftfraktur  
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BILAGA 1 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 

 
 Perspektiv  

(vårdveten-
skapliga eller 
andra teore-
siska per-
spektiv 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Patients’ 
experiences 
of hipfrac-
ture  
Författare: 
Archibald G  
Tidskrift: 
Journal of 
advanced 
nursing 
Årtal: 
2003  

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med fe-
nomenologisk 
metod som skild-
rar patientper-
spektiv. 

 
Studiens syfte är att 
undersöka indivi-
dens upplevelse, 
efter att denne 
drabbats av höft-
fraktur. 

 
Fem äldre patien-
ter intervjuades 
med ostrukture-
rade intervjuer. 
Dessa spelades 
in, skrevs ned 
ordagrant och 
analyserades. 

 
Fyra huvudteman 
framträdde i studien. 
Dessa var: Skadeupp-
levelsen, Smärtupple-
velsen, Återhämt-
ningsupplevelsen och 
Handikappsupplevel-
sen  

Titel: 
Ways of talk-
ing about 
experiences 
of pain 
among older 
paients fol-
lowing or-
thopaedic 
surgery 
Författare:  
Bergh, I., 
Jakobsson, 
E. Sjöström, 
B. & Steen, 
B.  
Tidskrift: 
Journal of 
advanced 
nursing 
Årtal: 
2005 

 
Vårdvetenskaplig 
artikel med kvali-
tativ ansats som 
skildrar patient-
perspektiv. 

  
Författarna vill 
undersöka hur pati-
enter som blivit 
höftopererade be-
skriver sin upple-
velse av smärta 

 
Intervju med 38 
patienter som 
genomgått höft-
plastik andra 
dagen efter ope-
ration. Deskriptiv 
kvalitativ inne-
hållsanalys till-
lämpades. 

 
Fyra huvudteman 
framträdde i hur pati-
enter talade om sin 
smärta: Objektifie-
ring, kompensering, 
Förklarande, Existen-
sialisering. Sättet 
patienterna uttrycket 
sig på var nyanserat 
och detaljerat, med 
hjälp av vardags-
språk. 
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Titel: 
Pain and 
nutrition as 
experienced 
by patients 
with hip 
fracture. 
Författare: 
Hallström, I., 
Elander, G. 
& Rooke, L 
Tidskrift 
.Journal of 
clinical nur-
sing 
Årtal: 
2000 

 
Vårdveten-
skaplig artikel 
med kvalitativ 
ansats som 
skildrar pati-
entperspektiv 
 

 
Studiens syfte är 
att undersöka 
hur patienter 
med höftfraktur 
upplever vården 
i relation till 
smärta och nu-
trition 

 
Informella 
intervjuer med 
nio patienter, 
observationer 
och läsning av 
journaler. 

 
Många faktorer i 
sjukvården påver-
kar, direkt eller 
indirekt, patien-
ters upplevelse av 
kvaliteten på vår-
den. Faktorer kan 
vara bristande 
empati eller 
bristande regler 
och förordningar. 
 

Titel: 
Engagement 
and de-
tachement: 
understand-
ing patients’ 
experiences 
with nursing. 
Författare: 
Kralik, D., 
Koch, T. & 
Wotton, K. 
Titel: 
Journal of 
advanced 
nursing 
Årtal: 
1997 

 
Vårdveten-
skaplig, feno-
menologisk 
artikel med 
patientper-
spektiv 
 
 

 
Författarna vill 
belysa vad post-
operativa pati-
enter upplever 
som vikigt i den 
omvårdnad de 
fick. 

 
Intervju både 
pre- och post-
operativt samt 
efter utskriv-
ning,  
med 9 kvinnor 
som genom-
gått höft-
fraktur  
 
 

 
Förhållandet mel-
lan sjuksköterska 
och patient är 
avgörande för hur 
kvalitén på om-
vårdnaden blir. En 
engagerad sjuk-
sköterska hade 
förståelse för pati-
entens situation. 

Titel: 
Transitions 
in the lives of 
elderly 
women who 
have sus-
tained hip 
fractures. 
Författare: 
Robinson, 
S,B. 
Tidskrift: 
Journal of 
advanced 

 
Vårdveten-
skaplig studie 
med kvalitativ 
ansats och 
patientper-
spektiv 

 
Författaren vill 
identifiera fak-
torer som främ-
jar funktion och 
möjliggör en 
lyckad åter-
hämtningsperiod 
från höftfraktur 

 
Studien base-
rades på 15 
kvinnor i åld-
rarna 72-82 
som efter 
hemkomst fick 
delta i tre fo-
kusgrupper. 

 
Kvinnorna kon-
fronterades med 
en mängd funk-
tionshindrande 
faktorer. De över-
vann dessa genom 
att anpassa sig. 
Det förekom även 
funktionsfrämjan-
de funktioner som 
hjälpte kvinnorna 
I återhämtningen.  
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nursing 
Årtal: 
1999 
Titel: 
Thinking of 
the future 
and walking 
back to nor-
mal: an ex-
ploratory 
study of pa-
tients’ ex-
periences 
during re-
covery from 
lower limb 
fracture. 
Författare: 
Griffiths, H. 
& Jordan, S. 
Tidskrift: 
Journal of 
advanced 
nursing 
Årtal: 
1998 

 
Vårdveten-
skaplig studie 
med kvalitetiv 
ansats och 
patientper-
spektiv 

 
Studien vill un-
dersöka patien-
ters upplevelser 
av sjukhusin-
läggning vid 
trauma på nedre 
extremitet.  

 
9 patienter 
ingick i studi-
en. De fick 
använda häl-
sodagböcker 
för att doku-
mentera sin 
återhämtning 
upp till 6 
veckor efter 
operation. Det-
ta kombinera-
des med inter-
vjuer. 

 
Tre huvudteman 
framträdde i stu-
dien: Att hantera 
osäkerhet – på-
frestningarna, 
Söka kontroll – 
bedömning och 
coping , Återvän-
da till normalför-
hållanden – adap-
tering  
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