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Abstrakt  
 
Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av förändringar i 
dagliga aktiviteter efter ett falltrauma som resulterat i en höftfraktur. 
Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med sex kvinnor i 
åldrarna 77 till 84 år. Analysen genomfördes sedan utifrån en 
innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier; ”Aktiviteter 
tillsammans med andra har minskat”, ” Behov av assistans för att 
kunna utföra aktiviteter” samt ” Aktiviteter möjliggörs genom 
anpassning” Resultatet visar att flertalet av informanternas dagliga 
aktiviteter har förändrats efter höftfrakturen.  Informanternas 
erfarenheter avspeglar hur de idag utför färre aktiviteter tillsammans 
med andra vilket medfört att de är mer begränsade till att utföra 
aktiviteter i hemmet. Vidare visar resultatet ett ökat behov av stöd från 
andra personer för att kunna utföra aktiviteter samt att vissa dagliga 
aktiviteter kan utföras självständigt med hjälp av olika 
kompensatoriska lösningar och anpassningar. Resultatet bidrar med 
ökad kunskap till arbetsterapeuter och andra som arbetar med 
rehabilitering. Men även en förståelse för vilka förändringar i dagliga 
aktiviteter personer kan uppleva efter en höftfraktur. 
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Det är vanligt med höftfrakturer bland äldre människor i vår befolkning. Nästan 50 % av alla 

höftfrakturer är, s.k. proximal femur fraktur. Fall med påföljande fraktur uppstår som regel på 

grund av balanssvårigheter hos personen, vilket exempelvis kan leda till fall mot något objekt 

eller fall ur säng (Rowe & Feherenbach, 2004). Sett ur ett globalt perspektiv förväntas antalet 

höftfrakturer öka kraftigt inom en 50 års period (Gullberg, Johnell & Kanis, 1997). 

Medelåldern för en person som drabbas av höftfraktur i utvecklade länder har sakta stigit till 

80 år och ca 80 % av dessa är kvinnor. Dessa personer har vanligen också andra sjukdomar 

som kopplas ihop med åldrande (Parker, 2003). Ca 18000 personer opereras årligen i Sverige 

för höftfraktur och tre fjärdedelar av dessa är kvinnor – dels beroende på fler kvinnor i denna 

åldersgrupp, dels beroende på mer uttalad benskörhet hos dessa kvinnor. Antalet höftfrakturer 

ökade under slutet av 1900-talet och ökningen kommer att fortsätta då andelen äldre bland vår 

befolkning ökar (Socialstyrelsen, 2003). Det har visats att personer som drabbats av en 

höftfraktur kan få svårigheter att återhämta sig på grund av att de inte kan återgå direkt till sin 

tidigare hemmiljö. Därmed är det av stor betydelse att de rehabiliteringsinsatser som sätts in i 

ett tidigt skede också följs upp (Crotty, 2001). I syfte att skapa en god rehabilitering för 

personer efter höftfraktur är det således väsentligt med en förståelse för hur vardagliga 

aktiviteter påverkas.  Denna studie kommer därför att inriktas mot att beskriva erfarenheter av 

förändringar i dagliga aktiviteter hos personer efter höftfraktur.    

 

När en person opererats efter höftfraktur är det viktigt att rehabilitering sätts in så snart som 

möjligt för att undvika imobilisering och att personen blir inaktiv (Socialstyrelsen, 2003). 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och 

arbetsinriktad karaktär som syftar till att stödja personer som drabbats av skada eller sjukdom 

att återfå bästa möjliga förmåga och förutsättning till ett fungerande liv. Rehabilitering 

bedrivs vanligen i team där arbetsterapeutens roll är att möjliggöra aktivitetsutförande för 

individen (Höök, 2001). För att lyckas i rehabiliteringsarbetet är det viktigt att ta hänsyn till 

den enskilde individens önskemål och behov vilket också beskrivs som centralt i arbetsterapi  

(Kielhofner, 2002, Kielhofner 2004) samt beskrivs även i yrkets etiska kod (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). Det är därför viktigt att lyssna till individen och göra 

denne delaktig i sin rehabilitering. En studie av äldre personer med höftfraktur (Crotty et al., 

2000) visar att det är väsentligt var rehabiliteringen sker för att personen ska känna sig 

delaktig. Studien visar att först när personerna befinner sig i sin hemmiljö kan meningsfulla 

målsättningar upprättas och de blir mer delaktiga i sin rehabiliteringsprocess. Likaså visade 

sig rehabilitering i hemmiljö ha en positiv effekt för personernas livskvalité vid en 6 månaders 
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uppföljning. Det har även framkommit att de tre viktigaste faktorerna för en god rehabilitering 

efter höftfraktur är förmågan att kunna gå två veckor efter operationen, att bo tillsammans 

med någon och en allmänt god hälsa (Thorngren, Ceder & Svensson, 1993). Något som kan 

påverka rehabiliteringen negativt för personer med höftfraktur och har visats ha en avgörande 

effekt för hur den kommer att utfalla är att dessa personer i allmänhet är svaga och även har 

en ökad risk att utveckla förvirring på grund av en multipel sjukdomsbild. Många av dessa 

personer kan inte återgå till sin tidigare hemmiljö eller återfå gångförmågan vilket gör att 

deras aktivitetsnivå sjunker (Olofsson et al., 2005). En höftfraktur kan förändra livet både 

plötsligt och oväntat samt kan leda till ett mer permanent begränsat liv vilket får stora 

konsekvenser i en äldre människas vardag (Lilja, 2000). Det har visats att tidiga insatser av 

arbetsterapeuten underlättar rehabiliteringen för personer med höftfraktur och kan stödja dem 

tillbaka till ett vardagsliv liknande det före frakturen (Hagsten, Svensson & Gardulf, 2004).  

 

 

Arbetsterapi handlar om att stödja människor att engagera sig i de dagliga aktiviteter som har 

en mening och ett syfte i deras liv och som främjar delaktighet i deras livssituation. Att vara 

aktiv och kunna engagera sig i meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter framställs som ett 

av människans grundläggande behov och anses kunna bidra till att främja hälsa och 

välbefinnande (CAOT, 2002). Inom arbetsterapi beskrivs en persons aktivitetsutförande som 

ett resultat av ett dynamiskt samspel mellan personen, aktiviteten som utförs och den 

omgivande miljön. Detta innebär att en förändring i någon av dessa tre komponenter leder till 

ett förändrat aktivitetsutförande (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). Aktivitet ses därför som ett 

komplext fenomen som bör betraktas i dess kontext. Mänsklig aktivitet kan således utgöras av 

allt vi gör och sorterteras därför vanligen in i olika aktivitetsområden. CAOT (2002) beskriver 

tre olika områden; aktiviteter som inkluderar att ta hand om sig själv såsom sköta sin hygien 

och att äta, produktivitet det vill säga förvärvsarbete och hushållsarbete samt fritidsaktiviteter 

som utförs för nöjes skull. Dessa dagliga aktiviteter ger individer möjligheter att organisera 

sin tid och skapa en balans i sin tillvaro. Det är också vanligt att inom arbetsterapi beskriva 

aktiviteter i dagligt liv (ADL) genom att dela in dem utifrån personliga aktiviteter i dagligt liv 

(P-ADL) samt instrumentella aktiviteter i dagligt liv (I-ADL). P-ADL inkluderar att äta, sköta 

sin personliga hygien och på- och avklädning samt I-ADL inkluderar aktiviteter såsom att 

sköta inköp, laga mat, tvätta kläder och städa (Törnqvist, 1995). Med begreppet dagliga 

aktiviteter avses i den aktuella studien samtliga aktiviteter personerna beskriver att de gör 

exkluderat förvärvsarbete.  
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En av orsakerna till att ADL förmågan försämras hos personer med höftfraktur är smärta. En 

studie av Herrick, Steger-May & Brown (2004) visar att en ihållande höftsmärta är vanligt 

förekommande efter höftfraktur hos äldre och sköra personer. Nära hälften av deltagarna i 

studien upplevde måttlig till svår smärta där de haft frakturen. Detta resulterade i att de fick 

svårigheter att utföra ADL aktiviteter vilket i sin tur bidrog till att deras livskvalité minskade 

avsevärt. I en studie (Sirkka & Bränholm, 2003) där personer själva har fått skatta sina 

svårigheter i ADL utförande framkom att största problemen var vid bad och dusch. Även 

påklädning av nedre delen av kroppen samt att ta på sig strumpor och skor upplevdes av 

informanterna som svåra. Dessa personer uppfattade också problem med att gå utomhus vilket 

påverkade deras aktivitet och sociala umgänge med andra utanför hemmet. En annan studie 

har gjorts på ADL förmåga bland personer i åldern 54-90 år. Den visar på att ett ”grupp 

tränings program” gjorde det lättare för personerna att delta i det sociala livet efter 

rehabiliteringen (Elinge et al. 2005). Det finns studier som undersökt hur ADL förmågan ser 

ut en tid efter höftfrakturen. En studie av Koval, Skovron, Aharonoff & Zuckerman (1998) 

visar att 71% av deltagarna hade återfått förmågan att utföra P-ADL 6 månader efter 

rehabiliteringen, medan endast 42 % hade återfått förmågan att utföra I-ADL. Kvarstående 

problem att utföra I-ADL ända upp till 4 år efter höftfraktur har också påvisats i en studie av 

Curry et al. (2003). Att få ett individuellt träningsprogram efter en höftfraktur har visats 

kunna öka ADL förmågan såväl P-ADL som I-ADL samt påskynda personernas återhämtning 

den närmaste tiden efter operationen. Likaså har det visats ha positiva effekter för en 

förbättrad livssituation (Hagsten, Svensson & Gardulf, A. 2006).  

 

Ovanstående genomgång av forskning visar att personer som drabbats av höftfraktur får 

svårigheter att utföra sina dagliga aktiviteter. Flertalet studier inom området är genomförda 

utifrån en kvantitativ ansats samt har ett fokus på rehabilitering och dess effekter för att kunna 

utföra dagliga aktiviteter. Det vore därför intressant att utifrån ett kvalitativt perspektiv 

studera personers erfarenheter av hur en höftfraktur har förändrat deras möjligheter att utföra 

vardagliga aktiviteter en tid efter operation. Författarna har därför valt att genomföra en 

intervjustudie med syfte att beskriva personers erfarenheter av förändringar i dagliga 

aktiviteter efter falltrauma som resulterat i höftfraktur. Förhoppningen är att kunna ge ökad 

kunskap till arbetsterapeuter och andra som arbetar med rehabilitering samt förståelse för 

vilka förändringar i dagliga aktiviteter personer kan erfara efter en höftfraktur. 
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Metod    
Design 

Utifrån syftet att beskriva personers erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter efter 

falltrauma valdes en kvalitativ ansats för datainsamling och analys. Enligt Holloway & 

Wheeler (2002) är kvalitativa metoder lämpliga för att belysa enskilda personers erfarenheter. 

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer (Holloway & Wheeler, 2002) och analyserades 

utifrån innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). 

 

Undersökningsgrupp 

Till den här studien gjordes ett ändamålsenligt urval. Enligt Patton (2003) är ändamålsenligt 

urval lämpligt för att finna informanter som på ett bra sätt kan svara mot studiens syfte. För 

att finna informanter till den aktuella studien som kunde berätta om erfarenheter av 

förändringar i dagliga aktiviteter efter falltrauma som resulterat i höftfraktur sattes följande 

inklusionskriterier upp: 

• Haft ett falltrauma som resulterat i höftfraktur  minst 6 månader före intervjun 

• ålder 65 år och äldre 
• kognitiv förmåga, innebärande att kunna minnas och berätta om tid före och efter 

operation 

• bo i ordinärt boende 

Undersökningsgruppen kom att bestå av sex informanter från Jämtland och Västernorrlands 

län. Gruppen bestod av enbart kvinnor i åldern 79-84 år. Fem bodde i lägenhet och den sjätte i 

egen villa. Fyra av kvinnorna var ensamstående medan två bodde tillsammans med sina män. 

Fem hade barn och tre hade även barnbarn. Två av kvinnorna uppbar hemtjänst medan de 

andra fyra fick hjälp av släkt och/eller vänner. 

 

Procedur 

Författarna sökte med hjälp av telefonkatalogen upp distriktsarbetsterapeuter och 

sjukgymnaster i flera kommuner i Jämtland och Västernorrlands län för förfrågan om 

vidarebefordran av informationsbrev (Bilaga 1) till presumtiva informanter. De 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster som haft möjlighet att distribuera brev har angett hur 

många informanter de haft möjlighet att skicka till enligt de kriterier som är uppsatta. 

Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte samt en svarstalong med ett 

frankerat svarskuvert. De som var intresserade av att medverka och samtyckt till att bli 
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kontaktade returnerade svarstalongen till författarna. Efter detta kontaktades personerna per 

telefon av författarna och vid muntligt samtycke bestämdes tid och plats för en intervju. Vid 

intervjutillfället fick personerna muntlig information om studiens syfte och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl. De fick också information om att 

uppgifter som kan kopplas till informanten såsom namn, adress, ålder inte skulle finnas i det 

skriftliga materialet. Personliga uppgifter benämndes med xxx i utskriften. Då endast sex 

informanter fanns tillgängliga att intervjua valde författarna att genomföra kompletterande 

intervjuer med tre av informanterna i syfte att erhålla ett rikare material (Patton, 2003). Vid 

genomförandet av intervjuerna var båda författarna närvarande. Den ena författaren ansvarade 

för genomförandet av intervjun medan den andre har kunnat komplettera med följdfrågor. 

Författarna har växlat roller vid de olika intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 30-45 

minuter, spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. De uppföljande intervjuerna 

genomfördes vid ett nytt besök i informanternas hem och med båda författarna närvarande. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut som de tidigare intervjuerna.  

 
Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa intervjuer med stöd av en intervjuguide. Enligt 

Holloway & Wheeler (2002) är denna metod lämplig att använda vid kvalitativa studier i syfte 

att täcka in huvudfrågor och samla in liknande typ av data från alla informanter. 

Intervjufrågorna var samlade i en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuerna fokuserade kring 

olika områden i syfte att täcka in aktiviteter inom personlig vård, boende och fritid som 

informanterna utförde före respektive efter höftfrakturen. Exempel på intervjufrågor som 

ställdes var; Hur klarar du av att klä på dig i dag? Hur klarar du av att handla mat idag?  

 

I de kompletterande intervjuerna fördjupades aspekter av de aktiviteter informanterna berättat 

om. Vid dessa uppföljande intervjuer ställdes mer riktade frågor, exempelvis; Hur gör du idag 

när du ska ta tvätten till tvättstugan? Hur gjorde du innan du fick höftfrakturen? Hur gör du 

idag när du tar på dig strumporna? Hur gjorde du innan höftfrakturen?  

 

Analys av data 

För att analysera insamlad data använde sig författarna av kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Burnard (1991) är det en metod anpassad för att analysera datamaterial insamlat vid 

kvalitativa intervjuer. Syftet med denna metod är att identifiera, koda och kategorisera olika 

mönster som förekommer i materialet. Inledningsvis lästes intervjutexterna ett flertal gånger 
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av författarna var för sig för att få en förståelse för helheten. Meningsbärande textenheter 

identifierades utifrån studiens syfte och markerades. Textenheterna kodades och skrevs till en 

början ned i marginalen på samtliga intervjuer. Exempel på koder som kom fram var kör 

tvätten på rollatorn och har hjälpmedel för att ta på strumpor.  Gemensamt förde sedan 

författarna samman koder med liknande innehåll till preliminära kategorier från varje intervju 

var för sig. Vid fortsatt analys grupperades liknande kategorier från de olika 

intervjuutskrifterna och justeringar genomfördes. Exempelvis sammanfördes förändrad 

påklädningsteknik och behöver stöd i gång och benämndes förändrat utförande. I detta skede 

hade författarna förslag till tio kategorier vilket sedan justerades till tre slutliga kategorier. 

Dessa kategorier avspeglar olika perspektiv på informanternas erfarenheter av förändringar i 

dagliga aktiviteter efter höftfraktur vilket presenteras nedan och illustreras med citat ur 

intervjuerna. 

 

I denna studie valdes steg 11 bort då författarna inte hade för avsikt att ha vidare kontakt med 

informanterna. Handledaren läste två av intervjuerna och kodade dessa, utan vetskap om 

författarnas anteckningar. Det visade sig att författarna och handledaren hade liknade 

uppfattningar om vad som framkom i materialet. Enligt Burnard (1991) stärker detta 

validiteten. 

 
Etiska övervägande 
 
Informanterna informerades om studiens syfte, att deltagandet var helt frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl. Författarna var tydliga med att det 

insamlade materialet behandlades och avlyssnades av författarna själva samt att det skulle 

förstöras så snart studien var avslutad. Information gavs också om att intervjuutskrifterna 

endast skulle läsas av författarna och handledaren och även det förstöras efter studiens 

avslutande. Informanterna informerades om att förhoppningen med denna studie var att 

generera ny kunskap och få bättre förståelse inom området, vilket gjorde att personliga frågor 

om hygien och påklädning inte skulle kännas kränkande. Det fanns risk för att informanterna 

skulle känna sig i underläge vid intervjuerna och författarna valde därför att en författare 

genomförde intervjun medan den andre ställde följfrågorna. Informanternas höga ålder kunde 

ha resultera i svårigheter att förstå våra frågor trots bedömd god kognitiv förmåga men så blev 

inte fallet. 
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Resultat  
Analys av data resulterade i tre kategorier som beskriver erfarenhet av förändringar i dagliga 

aktiviteter efter höftfraktur. Kategorierna blev följande: ”Aktiviteter tillsammans med andra 

har minskat”, ” Behov av assistans för att kunna utföra aktiviteter” samt ” Aktiviteter 

möjliggörs genom anpassning”. Informanternas erfarenheter avspeglar att deras sociala 

umgänge och aktiviteter tillsammans med andra sker i mindre omfattning idag än tidigare 

vilket medfört att de blivit mer begränsade till att utföra aktiviteter i hemmet. Deras 

erfarenheter återger också ett ökat behov av stöd från andra personer för att möjliggöra 

utövandet av sina dagliga aktiviteter. Vidare visar informanternas erfarenheter att de idag 

självständigt klarar av att utföra många av sina dagliga aktiviteter tack vare olika 

kompensatoriska lösningar och anpassningar av aktiviteterna. 

 

Aktiviteter tillsammans med andra har minskat 

I denna kategori beskriver informanterna hur deras sociala umgänge och aktiviteter 

tillsammans med andra har minskat efter höftfrakturen. Deras erfarenheter beskriver att en 

konsekvens av detta är att de idag i större utsträckning är begränsad till att utföra aktiviteter i 

hemmet.  

 

Orsaker informanterna uppger till att de inte längre utför aktiviteter tillsammans med andra i 

samma utsträckning är framförallt att de inte har samma fysiska kapacitet och balans som 

tidigare. Detta är något som enligt informanterna skapar en osäkerhet och en rädsla att falla 

igen framförallt i andra miljöer utanför deras hem  

 

Informanternas erfarenheter beskriver att de inte vill vara till besvär eller att andra ska behöva 

anpassa sig till deras behov. Av deras beskrivningar framkommer att de inte längre kan utföra 

aktiviteter på det sätt de tidigare gjort vilket medför en begränsning för andra. Exempelvis 

beskriver informanterna att de inte kan utföra aktiviteter i samma tempo som tidigare och vill 

inte att andra ska behöva vänta. Detta har enligt informanterna medfört att de undviker 

gemensamma aktiviteter som de tidigare utfört. Ett exempel som en kvinna berättar är att hon 

inte vill be sina väninnor om att ta promenader längre: 

 

” …dom är ju yngre än jag dom vill jag ju inte be, då får dom ju gå 

och vänta på mig…” 



 10

 

När det gäller den försämrade fysiska kapaciteten visar informanternas erfarenheter att de 

blivit begränsade både när det gäller att kunna och att orka ta sig till och från olika aktiviteter 

utanför hemmet men även att de blivit begränsade i själva utförandet av aktiviteterna. En 

konsekvens av detta som framkommer av deras berättelser är att de istället väljer att inte delta. 

Deras erfarenheter visar också att de inte besöker sina vänner i samma utsträckning som 

tidigare. Den osäkerhet och rädsla som den försämrade balansen medför blir en begränsning 

då informanterna är rädda att falla igen då de ska besöka sina vänner. Tillika beskriver de att 

de fortare blir trött idag och därför inte orkar delta i det sociala livet utanför hemmet på 

samma sätt som förut, som en av kvinnorna berättar: 

 

”De är gruvsamt när man vet att man inte orkar riktigt. Då är det 

gruvsamt å ge sig iväg ut.” 

 

Informanterna beskriver också i relation till detta att deras vänner inte besöker dem lika ofta 

idag som tidigare vilket har medför att de är mer ensam i hemmet och mer utanför den sociala 

gemenskapen de tidigare haft med andra.   

 

Behov av assistans för att kunna utföra aktiviteter 

Denna kategori beskriver informanternas erfarenhet av att inte alltid vara självständig i sitt 

utförande av olika aktiviteter. Här beskriver informanterna ett behov av assistans från andra 

personer för att kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Denna assistans kan enligt informanterna 

tillhandahållas av hemtjänstpersonal, make alternativt släkt eller vänner. Informanterna 

beskriver i relation till detta att det idag är andra personer som fått ta på sig uppgifter i 

hemmet som informanterna tidigare skött. De aktiviteter informanterna beskriver att de 

behöver assistans med är framförallt relaterat till att kunna sköta av- och påklädning samt 

tyngre städning och inköp av matvaror. De beskriver även ett behov av assistans för att kunna 

ta sig ut i samhället eftersom de idag har svårt med förflyttning och transport vilket de tidigare 

klarat i större utsträckning själv.   

 

Orsaker informanterna uppger till att inte kunna utföra vissa aktiviteter utan assistans av andra 

är  att de upplever en försämrad balans och känner därmed en otrygghet samt en rädsla när det 

gäller att förflytta sig och kunna ta sig fram särskilt utomhus.   
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Som en konsekvens av att vara i behov av stöd från andra personer berättar informanterna att 

det inskränker på deras möjligheter att själv välja när de vill utföra olika dagliga aktiviteter. 

Deras erfarenheter visar att de i större utsträckning blir hänvisade till när andra personer har 

tid eller möjlighet samt att de blir styrda till vissa dagar och tider som är schemalagda. Detta 

kan enligt informanterna medföra att de känner sig beroende av andra personer och 

begränsade i sin frihet att välja. En av informanterna beskriver det så här:  

 

 

”…Varje fredag får jag gå och handla och då har jag en med 

mig…Dom går ju efter schema dom som jobbar här.” 

 

Att få stöd eller assistans av andra beskrivs också som något positivt eftersom det medför att 

informanterna får ork kvar att kunna göra andra aktiviteter. Exempelvis berättar en kvinna att 

hon gärna tar hjälp av hemtjänsten med påklädning på morgonen vilket gör att hon kan utföra 

andra saker själv istället för att all energi går åt till att klä på sig. Informanterna beskriver 

även att andra personer gör det möjligt för dem att vara delaktig i aktiviteter som de inte 

annars skulle kunna vara, som en av informanterna berättar: 

 

”… då jag inte kan gå eller ta sparken på grund av dåligt väder så får 

jag skjuts till affären.” 

 

Aktiviteter möjliggörs genom anpassning 

Denna kategori beskriver informanternas erfarenheter av att idag kunna utföra många av sina 

dagliga aktiviteter med hjälp av olika anpassningar. Deras erfarenheter visar att de inte längre 

kan utföra aktiviteter på det sätt det tidigare gjort och att många av deras dagliga rutiner har 

förändrats. De förändringar som reflekteras i informanternas beskrivningar är relaterade till att 

inte längre kunna utföra aktiviteter i samma utsträckning eller tempo som tidigare, att behöva 

använda sig av en anpassad teknik eller kompensera med hjälpmedel för att kunna utföra en 

aktivitet. Exempel på dagliga aktiviteter informanterna berättar att de på olika sätt fått anpassa 

är att kunna utföra sin personliga hygien, av- och påklädning, sköta hushållsarbete samt att ta 

promenader.  

 

De orsaker informanterna uppger till att inte längre kunna utföra sina dagliga aktiviteter på det 

sätt de tidigare gjort är framförallt relaterat till att de upplever begränsad rörlighet, försämrad 
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balans och smärta. De beskriver också att de inte har samma uthållighet som tidigare och 

därför fort blir trött när de utövar en aktivitet. Detta är enligt informanterna orsaker som 

medfört att de idag fått anpassa aktiviteter för att fortsatt kunna utföra dem självständigt. 

 

En förändring som uttrycks i informanternas berättelser och som påverkar deras dagliga 

aktiviteter i stor omfattning är att de idag har svårt att förflytta sig och att kunna hantera 

föremål under förflyttning. Samliga informanter beskriver att de använder en rollator som stöd 

för att klara sina dagliga aktiviteter. En kvinna berättar; ”tvätt har jag tidigare kunnat bära till 

och från tvättstugan i tvättkorg”. Anpassningen idag är att tvätten transporteras på rollatorn. 

Deras erfarenheter visar också att det finns en osäkerhet hos dem och en rädsla för att falla 

igen varför de ständigt är i behov av att kunna stödja sig på något som en av informanterna 

berättar:  

 

…”jag kan lämna rollatorn utanför dörren här då så tar jag tag i 

tvättmaskinen eller bänken å sen toaförhöjningen å då är det ju inte så 

långt förstår du till tvättstället. För man får långa armar, så är det”. 

    

Av deras erfarenheter framkommer att de idag måste använda en anpassad teknik eller 

hjälpmedel för att kunna utföra olika aktiviteter vilket är en förändring från hur de tidigare 

gjort. De dagliga aktiviteter som informanterna beskriver att de idag kan utföra genom att 

kompensera med hjälpmedel är framförallt att kunna sköta sin personliga hygien samt på- och 

avklädning. 

 

Av informanternas beskrivningar framkommer också att de är beroende av att kunna sitta ned 

vid aktiviteter de tidigare utfört stående. Idag behövs en pall att sitta på vid exempelvis 

duschning och vid handfatet för att kunna tvätta sig.  De beskriver också att tekniken för att 

kunna klä på och av sig är förändrad. De berättar om svårigheter att böja sig och nå ner till 

fötterna för att kunna ta på och av sig strumpor och skor. Den försämrade balansen har enligt 

informanterna medfört att de idag måste sitta ned för att exempelvis ta på sig byxor vilket de 

tidigare utfört stående. En kvinna beskriver hur hon tar på sig strumpor idag: 

 

…”Jag får sträcka fram fötterna. Jag brukar sitta på en stol där 

bredvid sängen å så lägger jag upp benet så jag kommer så här upp å 

då kan jag sträcka mig å nå”… 
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Informanterna berättar också om att de inte längre kan utföra aktiviteter lika ofta eller i 

samma tempo som de tidigare varit van att göra. Deras erfarenheter beskriver att de idag 

måste dela in aktiviteter i olika moment för att inte bli uttröttad. Städning är en aktivitet som 

idag inte utförs lika ofta som före frakturen. Den sker i mindre omfattning och genomförs 

bara när det föreligger ett behov av att städa. Vidare beskriver informanterna att aktiviteter 

behöver delas upp på fler dagar och även då behöver de ta många pauser och även vila mellan 

momenten. Exempel som kvinnorna ger är att putsa ett fönster varje dag istället för alla på 

samma dag samt att mattorna inte behöver dammas vid varje städtillfälle. En kvinna beskriver 

sin städning så här:  

 

”Jag dammsuger en dag, torkar golven nästa dag. Å e jag riktigt 

duktig så dammtorkar jag tredje dan, men de ä, de ä sällsynt. Ja, ja 

måste dela upp det för ja orkar inte”. 

 

Informanterna beskriver också att de idag måste genomföra sina promenader på ett anpassat 

sätt. Det blir färre promenader och de genomförs i lugnare tempo än tidigare. Det finns behov 

av att vila ofta och sitta ner på rollatorn. De beskriver att en av orsakerna till denna förändring 

är att de får tilltagande smärta i höften när de gått för mycket.  

 
Diskussion   
Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av förändringar i dagliga 

aktiviteter efter en höftfraktur. Resultatet visar i stort att socialt umgänge och aktiviteter 

tillsammans med andra har minskat samt att informanterna idag kan utföra sina dagliga 

aktiviteter med stöd av olika anpassningar och assistans från andra personer. Deras 

erfarenheter speglar en liknande situation hos samtliga informanter.  

 

Resultatet av studien visar hur aktiviteter och umgänge tillsammans med andra har minskat 

efter höftfrakturen. Många av informanterna beskrev att deras försämrade fysiska kapacitet 

orsakat en osäkerhet och en rädsla för att falla igen framförallt i miljöer utanför hemmet vilket 

medfört att de blivit mer hänvisade till att utföra aktiviteter i hemmet. Liknande resultat har 

framkommit i en studie av Archibald (2003) där deltagarna upplevde att de blev isolerade i 

sitt hem efter en höftfraktur på grund av sin osäkerhet att förflytta sig, vilket även visade sig 
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påverka deras livskvalité negativt. Även Hagsten (2006) har identifierat ensamhet och 

isolering bland äldre efter höftfraktur där personerna beskrev att de hade få besök eller 

telefonkontakter samt var begränsade att utföra aktiviteter utanför hemmet. På liknande sätt 

framkommer i den aktuella studien att informanterna på grund av trötthet och nedsatt ork inte 

hade kontakt med sina vänner i samma utsträckning som tidigare vilket medförde att de kände 

sig mer ensam i hemmet och utanför den sociala gemenskapen. Utifrån dessa resultat ser 

författarna ett behov av verksamheter som bedriver någon form av dagrehabilitering. Detta 

skulle skapa möjlighet för personer i liknande situationer att delta i aktiviteter utanför hemmet 

samt ge tillfälle att träffa andra. 

 

Resultatet visade att informanterna i större utsträckning än tidigare var i behov av assistans 

från andra personer för att kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Detta bekräftas också i en 

studie av Archibald (2003) som visar att personer efter en höftfraktur blir mer beroende av 

andra i sitt utförande av aktiviteter. Några av informanterna i den aktuella studien beskrev att 

de hade möjlighet att fråga personer i sin omgivning såsom anhöriga och/eller vänner om 

hjälp, medan andra var hänvisade till insatser från hemtjänsten för att kunna utföra vissa av 

sina dagliga aktiviteter. De informanter som inte hade någon anhörig eller vän som kunde 

assistera dem hade inte samma möjligheter att komma ut och blev därför mer hänvisade till att 

utföra aktiviteter i sitt eget hem. 

 

Av resultatet i den aktuella studien framkom också att ett beroende av assistans från andra 

även medförde en begränsning i att själv kunna välja när vissa aktiviteter skulle utföras. 

Kielhofner (2002) beskriver betydelsen av att själv kunna fatta beslut angående vad vi vill 

göra och när vi vill göra det. Även Hagedorn (2003) lyfter fram betydelsen av att vara 

autonom det vill säga att själv kunna fatta beslut och välja när vi vill utföra olika aktiviteter 

även om vi är beroende av hjälp från andra för att kunna utföra dem. Några av informanterna i 

den aktuella studien beskrev att framförallt insatser från hemtjänsten var reglerade till vissa 

tider varför de var hänvisade att utföra aktiviteter vid dessa tillfällen. Dessa resultat ger en 

förståelse för den sociala miljöns betydelse för personers aktiviteter. Det beskrivs i 

arbetsterapiteori (Kielhofner, 2002; CAOT, 2002) att miljön både kan stödja och hindra en 

persons utförande av aktiviteter. Den aktuella studien kan bidra med en förståelse för vilken 

betydelse andra personer har för möjligheter att utföra och delta i aktiviteter. Därmed visar 

resultatet på betydelsen av att arbetsterapeuter och andra professioner inom rehabiliteringen 

skapar en förståelse för i vilken omfattning deras klienter är i behov av assistans från andra 
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för att kunna utföra sina dagliga aktiviteter samt vilka möjligheter de har att få dessa behov 

tillgodosedda. Dessa resultat styrker även betydelsen att arbeta klientcentrerat (CAOT, 2002) 

och ta hänsyn till den enskilde individens önskemål och behov.  

 

Informanternas erfarenheter visade att de inte längre kunde utföra aktiviteter på de sätt de 

tidigare gjort och hur de genomfört olika anpassningar vilket möjliggjorde för dem att 

självständigt kunna utföra dessa dagliga aktiviteter idag. Att kunna förflytta sig och 

transportera föremål under förflyttning visade sig vara något som påverkade deras dagliga 

aktiviteter i stor utsträckning. Samtliga informanter beskrev ett beroende av rollator som stöd 

vid förflyttningar både inomhus och utomhus och orsaken var till största delen en osäkerhet 

på grund av försämrad balans samt en rädsla för att falla igen. Konsekvenser av ett nytt fall 

med påföljande fraktur är undersökt i en studie av Elinge et al (2005) där jämförelser gjorts 

gällande ADL –förmåga hos personer som tidigare råkat ut för höftfraktur och de som fått sin 

första fraktur. Resultatet i studien visade att personer med tidigare höftfraktur var signifikant 

mer beroende i både P-ADL och I-ADL jämfört med de personer som endast haft en 

höftfraktur. I en studie av Close et al. (1999) har förebyggande åtgärder studerat hos en grupp 

efter fall med påföljande höftfraktur. Resultatet av denna studie visade vid uppföljning efter 

tolv månader att det var signifikant färre fall i undersökningsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. I undersökningsgruppen genomförde arbetsterapeuten ett hembesök hos 

deltagarna efter första fallet och gav råd och utbildning i fråga om säkerhet i hemmet. De 

genomförde också förändringar i deltagarnas fysiska miljö i form av bland annat borttagande 

av mattor, med deltagarens medgivande. Med hänsyn till ovanstående samt resultatet i den 

aktuella studien där samtliga informanter var i behov av rollator menar författarna att det är av 

stor betydelse att arbetsterapeuter genomför åtgärder riktat mot den fysiska miljön samt 

arbetar med fallprevention för att förhindra nya fall så möjlighet till utövande av aktiviteter 

självständigt bibehålls. 

 

Resultatet i den aktuella studien visar att informanterna idag använder sig av anpassad teknik 

eller hjälpmedel för att kunna utföra vissa dagliga aktiviteter självständigt. Informanterna 

beskrev att det framförallt var deras försämrade balans, minskade uthållighet och smärta som 

medfört att de inte längre kunde utföra vissa aktiviteter på det sätt de tidigare gjort. En 

anpassning som beskrevs var att de idag satt ned vid utförande av personlig hygien samt av- 

och påklädning. Deras erfarenheter visade också på ett ökat behov av hjälpmedel, speciellt 

kring hygiensituationen. Detta bekräftas även i en studie av Hagsten et al. (2004) där samtliga 



 16

deltagare var i behov av tekniska hjälpmedel, framförallt toalettstolsförhöjning, badkarsbräda 

och duschpall. Dessa resultat visar, enligt författarna i den aktuella studien, på vikten av att 

arbetsterapeuter genomför åtgärder som kompenserar för personernas nedsatta förmågor det 

vill säga förskriver hjälpmedel och lär ut alternativa metoder och tekniker för att på så vis 

möjliggöra ett självständigt utförande av aktiviteter. 

 

Resultatet visade också att utförandet av dagliga aktiviteter idag sker i mindre utsträckning 

och i ett förändrat tempo jämfört med tidigare. Informanterna beskrev hur de idag 

begränsades av minskad uthållighet och i vissa fall ökad smärta. Därför utfördes aktiviteter 

inte lika ofta som tidigare samt delades upp i flera moment för att möjliggöra vila under 

utförandet. Kvarstående smärta efter höftfraktur hos äldre personer bekräftas i en studie av 

Herrick et al (2004) där 27 % av deltagarna fortfarande sex månader efter en höftfraktur hade 

måttliga till svåra smärtor i höften. Dessa resultat visar på betydelsen av att arbetsterapeutiska 

åtgärder inriktas mot att lära personerna att använda sig av ett energibesparande arbetssätt för 

att fortsatt kunna utföra aktiviteter samt minska risken för smärta i samband med utförandet.  

 

Sammanfattningsvis kan framhållas att resultatet bidrar med en förståelse för hur dagliga 

aktiviteter förändrats för äldre kvinnor efter höftfraktur samt hur de på olika sätt genom 

anpassningar och assistans från andra fortsatt kan utföra många av sina dagliga aktiviteter. 

Resultatet bidrar även med en förståelse för att aktiviteter och umgänge tillsammans med 

andra kan påverkas efter höftfraktur.  

 

Resultatet visar på betydelsen av att arbetsterapeuter och andra professioner inom 

rehabiliteringen utgår från ett klientcentrerat arbetssätt där personens önskemål och behov 

beaktas vid utformningen av åtgärder. Likaså pekar resultatet på vikten av att ta hänsyn till 

och skapa en förståelse för vilken betydelse personer i det sociala nätverket har för klienternas 

möjligheter att delta i och kunna utföra sina dagliga aktiviteter.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom samtliga informanter i den aktuella studien var äldre kvinnor vore det intressant att 

studera vilka erfarenheter män har av förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur. Det 

har även visats i den litteraturgenomgång författarna gjort att det är få män som deltagit i 

studierna.  
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Vidare vore det intressant att studera erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter efter 

höftfrakturer hos yngre personer, utifrån att informanterna i den aktuella studien var äldre 

kvinnor med en multipel sjukdomsbild. 

 

Metoddiskussion  
Studiens syfte var att beskriva personers erfarenhet av förändringar av dagliga aktiviteter efter 

en höftfraktur. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med stöd av en intervjuguide 

vilket enligt Holloway & Wheeler (2002) är en metod som syftar till att täcka in det område 

studien avser att undersöka samt att samla in liknande data från samtliga informanter.  

Författarna använde sig av ändamålsenligt urval vilket enligt Patton (2002) ger möjlighet att 

finna informanter som på ett bra sätt kan svara på studiens syfte. På grund av uppsatta 

inklusionskriterier kom undersökningsgruppen endast att bestå av sex informanter. Därför 

valde författarna att genomföra kompletterande intervjuer med tre av informanterna i syfte att 

fördjupa aspekter som framkommit under intervjun och på så vis erhålla ett rikare material. 

Att intervjuerna genomfördes i informanternas hem vid ett personligt möte kan ha bidragit till 

att de kände sig trygg och delade med sig av sina erfarenheter. Enligt Kvale (1997) kan en 

intervju situation alltid väcka tankar och känslor hos informanten vilket författarna varit 

medvetna om och därför visat respekt och empati för den intervjuade. Informanterna fick ta 

del av intervjufrågorna först vid själva intervjutillfället. En aspekt som författarna beaktat är 

att intervjufrågorna kunde ha skickats ut i förväg vilket kunde ha bidragit till att 

informanterna kunnat förbereda sig bättre inför intervjun. Sammantaget anser författarna dock 

att de har fått ta del av ett material rikt på erfarenheter om förändringar i dagliga aktiviteter 

efter höftfraktur.  Intervjuerna spelades in på band vilket gjorde att ingen information gick 

förlorad. Enligt Kvale (1997) stärks tillförlitligheten då personen som genomför intervjun kan 

fokusera på samtalet och koncentrera sig på informanten.  

 

Analys av data genomfördes utifrån innehållsanalys enligt Burnard (1991). Syftet med 

metoden är att identifiera, koda och kategorisera olika mönster som förekommer i materialet. 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer vilket gjorde att de var väl insatta i data vid 

bearbetning och analys. Författarna genomförde den öppna kodningen var för sig och 

genomförde därefter resterande analysarbete gemensamt. Handledaren kodade två av 

intervjuutskrifterna vilket sedan diskuterades tillsammans med författarna och en 

samstämmighet nåddes vilket enligt Holloway & Wheeler (2002) är ett sätt att stärka 
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trovärdigheten. För att ytterligare stärka trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 2002) har 

författarna under analysarbetet diskuterat de framväxande kategorierna tillsammans med 

handledaren.  

  

Resultatet av studien kan bidra med en förståelse för dessa kvinnors erfarenheter av 

förändringar i dagliga aktiviteter och är således inte enligt Kvale (1997) generaliserbart 

utifrån ett kvantitativt perspektiv. Kvinnorna hade dock liknande erfarenheter vilket gör det  

rimligt att anta att resultatet bidrar med en ökad förståelse för hur äldre kvinnor kan erfara 

förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur.  
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                                                                                                                                        Bilaga 1 
 Östersund februari 2007 
 
Förfrågan om deltagande i studie 
 
Det är vanligt med höftfrakturer bland äldre personer i vår befolkning. Det finns idag 
forskning som visar att en fraktur kan leda till ett mer begränsat liv med svårigheter att 
genomföra dagliga aktiviteter. Därför är vi intresserade av att göra en studie med syfte att 
beskriva personers erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter efter falltrauma som 
resulterat i en höftfraktur. Detta kan bidra med kunskap till arbetsterapeuter och förståelse för 
hur livet kan ändras efter en höftfraktur och vilka förändringar det kan medföra vad gäller 
utförande av dagliga aktiviteter.   
 
Vi vill därför fråga dig om du är intresserad av att delta i denna studie. 
Du har fått detta brev via en arbetsterapeut i din kommun. Vi har tillfrågat arbetsterapeuter i  
olika kommuner om att skicka ut detta brev till några personer som har haft en höftfraktur för 
minst 12 månader sedan. Vi har därför ingen vetskap om vem du är förrän du eventuellt 
besvarar detta brev. Om du är intresserad av att delta och bli kontaktad för ytterligare 
information så fyller du i bifogad svarstalong och skickar den till oss i det frankerade 
svarskuvertet. Vi hör då av oss till dig per telefon.  
 
Denna studie kommer att genomföras som en intervjustudie. Vi kommer att göra en intervju 
som beräknas ta 30-60 minuter. Intervjun kommer att handla om några frågeområden där du 
fritt får berätta om dina erfarenheter. De frågeområden vi vill täcka in i intervjun handlar om 
vad du brukade göra och hur Din vardag såg ut innan. Vi vill också ta del av hur vardagen såg 
ut strax efter höftfrakturen samt vad du brukar göra och hur din vardag ser ut idag. Intervjun 
kommer att spelas in på band som sedan skrivs ut i textform. Banden kommer att raderas när 
studien är godkänd. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga personliga 
uppgifter såsom namn, adress, ålder eller andra uppgifter som gör att personen kan kännas 
igen kommer att finnas. Endast författarna och handledaren har tillgång till materialet. 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan 
att behöva ange något skäl. Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt från och med 
hösten 2007 på Universitetsbibliotekets hemsida http://www.ltu.se/depts/lib under länken 
”Universitetets publikationer”. 
 
Med vänlig hälsning 
 
_____________________________ ______________________________ 
 
Carina Bergman, xxxx xxxxxx Marie Sevedsson, xxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C:3 arbetsterapi, examensarbete 10 p C:3 arbetsterapi, examensarbete 10 p 
 
Handledare: Anneli Nyman 
universitetsadjunkt 
Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet 

Tel, vx 0920 –49 10 00 

http://www.ltu.se/depts/lib
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Svarstalong 

 
Jag är intresserad av att delta i studien. 

Genom att fylla i svarstalongen ger jag mitt samtycke till att bli kontaktad per telefon för 

ytterligare information.  

 

Namn:___________________________________________ 

 

Telefonnr:________________________________________ 

 

 

Underskrift:  

 

 

Medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan att ange skäl. Allt material 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras 

i studien. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 23

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Hur klarar du av att klä på dig i dag? 

Kan du beskriva hur du gjorde före frakturen? 

Hur klarar du av din personliga hygien idag? 

Kan du beskriva hur du gjorde före frakturen? 

Hur klarar du av att handla mat idag?  

Kan du beskriva hur du gjorde före frakturen? 

Hur klarar du av att laga mat idag? 

Kan du beskriva hur du gjorde före frakturen? 

Hur klarar du av att tvätta idag? 

Kan du beskriva hur du gjorde före frakturen? 

Hur klarar du av att städa idag? 

Kan du beskriva hur du gjorde före frakturen? 

Hur klarar du av att promenera idag? 

Kan du beskriva hur du gjorde före frakturen? 

Kan du beskriva hur ditt sociala umgänge ser ut idag? 

Kan du beskriva hur det var innan frakturen? 
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