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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldre personers erfarenheter av hur de anpassat sitt 

aktivitetsutförande, mer än ett år efter att höftprotesoperationen gjordes. 

Metod: Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Totalt deltog tio personer 

över 65 år, från olika pensionärsföreningar. Insamlad data analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier Aktiviteter väljs och planeras för att skydda 

höften, Omgivningen anpassas både fysiskt och socialt samt Aktiviteter utförs med ett annat 

rörelsemönster. Flera erfarenheter uppmärksammades och resultatet visade att 

aktivitetsutförandet är påverkat flera år efter genomgången höftprotesoperation. Personerna 

hade fått en ökad medvetenhet kring sin höft, hade anpassat sin fysiska och sociala miljö samt 

utförde rörelser mer försiktigt och kontrollerat. 

Slutsats: Anpassningarna var individuella och komplexa. Resultatet antydde att personerna 

inte sökte hjälp för att anpassa sitt aktivitetsutförande, utan hittade egna strategier för att få 

vardagen att fungera. Kanske skulle en arbetsterapeut kunna underlätta anpassningen och 

tydliggöra komplexiteten i förändringen, genom att medvetandegöra och informera om olika 

möjligheter, såsom planering och val av alternativa aktiviteter, val av hjälpmedel, 

vardagshjälpmedel, anpassning av fysisk miljö och rörelsemönster samt bevarande av socialt 

umgänge. Eftersom problematiken och anpassningarna fanns kvar flera år efter 

höftprotesoperationen, kanske fortlöpande standardiserade uppföljningar skulle behöva 

införas. Mer forskning behövs kring vad arbetsterapeuten kan bidra med, efter den inledande 

rehabiliteringen, samt vilken roll arbetsterapeuten ska ha i det senare skedet. 

      

Nyckelord: Occupational therapy, Arthroplasty, Hip replacement, Elderly, Adaptation
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Abstract 

Purpose: The aim of the study was to describe how occupational performance evolves and 

adapts more than a year after a hip replacement surgery among elderly. 

Method: Data was collected through semi-structured interviews. Ten people over 65 years 

participated in the study from various pensioners' associations. Collected data was analyzed 

using qualitative content analysis. 

Result: The results were presented in three categories: Occupations are selected and planned 

to protect the hip, The environment was adapted both physically and socially and Activities 

are performed with a different movement pattern. Several experiences were collected and the 

results showed that occupational performance was influenced several years after hip 

arthroplasty. The participants had an increased awareness of their hip, had adapted their 

physical and social environment, and performed movements more carefully and with more 

precision.  

Conclusion: The performance adaptations were individual and complex. The results indicated 

that the participants did not seek out an occupational therapist to customize their occupational 

performance, instead they created their own strategies in their everyday life. Perhaps an 

occupational therapist could facilitate the adaptation and clarify the complexities of change by 

making the persons aware and inform about the different possibilities, such as planning and 

choice of alternative occupations, choice of technical aids, domestic equipment, adaptation of 

the physical environment and the pattern of movement and the preservation of social 

interaction. Since the problems and adjustments remained several years after hip replacement 

surgery, perhaps continuous standardized follow-ups should be introduced. More research is 

needed on what the occupational therapist can assist with, after the initial rehabilitation, as 

well as what role of the occupational therapist should have in the latter stage. 

 

Keywords: Occupational therapy, Arthroplasty, Hip replacement, Elderly, Adaptation 
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Introduktion  

Författarna till denna studie, är två arbetsterapeutstudenter, som går tredje året vid Luleå 

tekniska universitet. Författarna har erfarit både via praktik och via arbetslivserfarenhet, att 

personer fått olika restriktioner trots att de genomgått samma typ av höftprotesoperation. 

Restriktioner påverkar alltid aktivitetsutförandet och det verkar finnas en osäkerhet inom 

vården hur restriktionerna ska efterlevas, flera år efter operationen. Författarna ställer sig 

därför frågande till hur arbetsterapeuter ska förhålla sig till höftens påverkan på 

aktivitetsutförandet samt hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa denna målgrupp med 

anpassningar i samband med aktivitetsutförandet. Även ålder är en viktig faktor, eftersom allt 

fler blir äldre och de flesta som opereras är äldre. Det kändes därför extra angeläget att 

beskriva hur äldre personer anpassat sitt aktivitetsutförande, mer än ett år efter att en 

höftprotesoperation genomgåtts.  

 

I denna studie tas begreppet äldre personer upp och då menas personer över 65 år, om inget 

annat anges i texten. Ordet person används i hela arbetet och är synonymt med både patient 

och klient, vilka genomgått en höftprotesoperation. För att förenkla texten valdes det 

övergripande begreppet höftprotesoperation, vilket innefattar olika kirurgiska metoder såsom 

främre och bakre snitt, samt både total- och halvprotes. Restriktioner innebär att personen inte 

får flektera höften mer än 90° eller korsa knäna, under de första två till tre månaderna, för att 

förhindra protesluxation (Lindgren & Svensson, 2014). Restriktionerna kan även gälla andra 

rörelser och aktiviteter, såsom inåtrotation av det opererade benet samt anpassat utförande i 

olika aktiviteter, till exempel gällande bilkörning och sovställning (Drummon, Coole, Brewin 

& Sinclair, 2012; Neville-Smith, Trujillo & Ammundson, 2000). Vidare används begreppet 

aktivitet, vilket enligt Kielhofner (2012) definieras som något personen gör och engagerar sig 

i. Begreppet aktivitetsutförande är hur en aktivitet utförs och utförandet sker utifrån ett syfte 

samt inre sammanhang. Fysisk miljö, kultur, social kontext och vanor påverkar 

aktivitetsutförandet. Vidare beskriver Kielhofner att anpassning är hur personen bemöter 

utmaningar, utvecklas och förändras utifrån vad personen gör. Anpassning av 

aktivitetsutförandet kan även innefatta förändringar i den fysiska och sociala miljön (Fischer, 

2009; Kielhofner, 2012). 
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Bakgrund  

Artros är en av de vanligaste orsakerna till att höftprotesoperationer görs (Klässbo, 2013). 

Höftprotes är ett bra alternativ för äldre, för en snabb återhämtning och rehabilitering 

och höftprotesen minskar smärtan samt ökar livskvalitén och ger en snabbt ökad 

funktionsförmåga (Lindgren & Svensson, 2014; Socialstyrelsen, 2014b). Äldre personer är 

den största grupp som höftprotesopereras (Socialstyrelsen, 2012). Det finns två grupper som 

får en höftprotes: en tämligen frisk grupp med en medelålder på ca 70 år och en annan grupp 

som ofta är multisjuk och har ökad dödlighet, med en medelålder på 85 år. (Socialstyrelsen, 

2014a, 2014b). 

 

Livssituationen upp till ett år efter en höftprotesoperation 

Livet förändras på många sätt efter en höftprotesoperation. Operativt anses 

höftprotesoperationen vara en enkel rutinåtgärd, men för personen påverkar det hela 

livssituationen, framför allt när det gäller äldre personer (Frohm, 2012; Lindgren & Svensson, 

2014; Sirkka & Bränholm, 2003; Zidén, Wenestam & Hansson-Scherman, 2008). Ju äldre 

personen är, desto mer begränsar restriktionerna, både fysiskt, psykiskt och socialt (Frohm, 

2012; Sirkka & Bränholm, 2003; Socialstyrelsen, 2014a; Zidén, Wenestam et al., 2008). 

Aktivitetsutförandet förändras alltid på grund av restriktioner och leder till 

aktivitetsbegränsningar (Sirkka & Frohm, 2013). Aktiviteterna blir både inskränkta och 

mindre varierade (Frohm, 2012; Haak et al. 2007; Hagsten 2006; Sirkka & Bränholm, 2003; 

Zidén, Wenestam et al., 2008) då personen upplever osäkerhet om aktiviteten är säker att 

utföra eller inte (Frohm, 2012; Zidén, Wenestam, 2008). I Stewart och McMillan 

 (2011) litteraturstudie, framkommer det att restriktioner som ska skydda mot 

höftprotesluxation, samtidigt hindrar mobilisering. Restriktionerna är dessutom, enligt Stewart 

och McMillan, helt onödiga beroende på vilken operationsmetod som använts. En osäkerhet 

finns även kring vilka restriktioner som gäller och hur länge det ska efterlevas (Drummond, 

Coole, Brewin & Sinclair, 2012; Frohm, 2012; Zidén, Wenestam et al., 2008).  

 

Det är inte bara själva operationen och restriktionerna som påverkar, utan även tidigare 

sjukdomar och socialt nätverk inverkar (Socialstyrelsen, 2014b; Zidén, Wenestam et al., 

2008). Vanor, roller och rutiner formar en persons levnadsätt utifrån personens 

aktivitetsidentitet och aktivitetskompetens och när delaktighet i aktivitet påverkas förändras 
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även aktivitetsidentiteten (Kielhofner, 2012). Personer som genomgått en höftprotesoperation 

kan bli osäkra på sin förmåga, eftersom kroppen upplevs annorlunda, vilket ofta leder till att 

rörelsemönstret och aktivitetsutförandet förändras (Kielhofner, 2012; Zidén, Wenestam et al., 

2008). Enligt flera studier (Frohm, 2012; Kielhofner, 2012; Lund & Tamm, 2001; Zidén, 

Wenestam et al., 2008) framkommer det att även tidigare intressen och roller förändras och att 

personen får en annan syn på sin kropp och sin identitet.  Vidare framhåller Elinge, Löfgren, 

Gagerman och Nyberg (2003) samt Sirkka och Bränholm (2003) att det sociala nätverket 

minskar och vissa att basala hushållssysslor inte längre kan utföras. 

 

Många har ett behov av stöd från hemtjänst eller anhöriga (Elinge et al., 2003; Haak, Ivanoff, 

Fänge, Sixsmith & Iwarsson, 2007; Hagsten, 2006; Sirkka & Bränholm, 2003; Zidén, 

Wenestam et al., 2008), vilket lett till att personen blir beroende av andra och aktiviteter kan 

inte längre utföras när personen själv vill (Frohm, 2012; Haak et al, 2007; Hagsten, 2006; 

Zidén, Wenestam et al., 2008). Personen upplever ofta en ensamhet och isolering då inget 

meningsfullt finns att sysselsätta sig med, eftersom personen inte kan ta sig utanför bostaden 

på grund av hinder i miljön (Haak, et al, 2007; Larsson Lund & Nygård, 2004; Lund & 

Tamm, 2001; Zidén, Wenestam et al., 2008). Orbell, Espley, Johnston och Rowley (1998) 

påtalar å andra sidan, att operationen ger en ökad aktivitetsförmåga, vilket gynnar både 

sociala- och fritidsaktiviteter.  Enligt Sirkka och Bränholm (2003) finns en önskan hos 

personen att kunna utföra fler aktiviteter än denne klarar av, såsom att kunna sköta tvätt, 

handla och liknande, eftersom självständighet i aktivitet ökar livstillfredsställelsen. 

 

Rehabilitering efter en höftprotesoperation 

Återhämtning efter en höftprotesoperation är komplex och både fysisk, psykosocial och social 

återhämtning behövs (Grant, St John & Pattersons, 2009). Rehabiliteringen kan se lite olika ut 

och den utformas utifrån personens individuella förutsättningar, omgivningsfaktorer, val av 

operationsmetod, protestyp samt utifrån om några eventuella komplikationer tillstött. Grunden 

i rehabiliteringen är dock likvärdig och restriktioner ges för att förhindra protesluxation 

(DeJong et al., 2009; Drummond et al., 2012; Jansen et al., 2015; Lindgren & Svensson, 

2014; Rivard, Warren, Voaklander & Jones, 2003; Ververeli, Lebby, Tyler & Fouad, 2009; 

Wang & Emery, 2002). Den huvudsakliga rehabiliteringen sker på sjukhuset och består av 

både pre- och postoperativ undervisning och träning i personlig vård, på- och avklädning, 
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förflyttning samt funktionsträning (DeJong et al., 2009; Hagsten, 2006; Orpen & Harris, 

2010; Wang & Emery 2002; Zidén, Frändin, & Kreuter, 2008). Personerna får information om 

hur de ska förhålla sig till restriktionerna samt hur de kan bli hjälpta av att använda olika 

hjälpmedel (Drummond et al., 2012; Orpen & Harris, 2010). Att praktiskt få träna med 

hjälpmedel och olika aktivitetsutföranden, kopplat till restriktionerna, gör att personen känner 

sig tryggare inför hemgång (DeJong et al., 2009; Orpen & Harris, 2010; Wang & Emery, 

2002). Hembesök och rehabilitering i hemmet, görs vid behov, efter utskrivning från sjukhus 

(Hagsten, 2006; Zidén, Frändin et al, 2008). Arbetsterapeuten har en viktig roll i 

rehabiliteringen efter en höftprotesoperation, både när det gäller att bedöma vilka aktiviteter 

personen klarar av samt vilken hjälp personen behöver för att kunna utföra aktiviteter på ett 

självständigt och säkert sätt (Sirkka & Frohm, 2013). För att undvika funktionsbortfall och 

aktivitetsbegränsningar efter utskrivning från sjukhus, bör arbetsterapeuten utreda personens 

hemsituation och sociala stöd, för att fånga upp eventuella behov av fortsatt rehabilitering 

(Hagsten 2006; Orpen & Harris, 2010; Thomas, Pinkelman & Gardine, 2010; Zidén, Frändin 

et al., 2008; Zidén, Wenestam et al., 2008). Personens behov identifieras och utifrån dennes 

problematik ger arbetsterapeuten förslag på lösningar med hänsyn till personens intressen och 

personliga mål (Haak et el., 2007; Johansson, Borell & Lilja, 2009). Målsättningen med all 

arbetsterapi är att personen ska bli autonom, utifrån personens förutsättningar, i de aktiviteter 

denne vill och behöver kunna utföra (Fischer, 2009; Kielhofner, 2012; Sirkka & Frohm, 

2013). Utprovning av hjälpmedel sker för att kompensera funktionsnedsättning samt för att 

förbättra funktionsförmågan (Hagsten, 2006; Kielhofner, 2012). Hjälpmedelsbehovet ses över 

och lämpliga anpassningar sker i miljön (Lindgren & Svensson, 2014). 

 

Problemformulering 

Det finns forskning om vilken effekt höftprotesoperationer har samt vilken rehabilitering det 

finns. Aktivitetsutförandet påverkas alltid efter en höftprotesoperation och forskning finns hur 

personen anpassat sitt aktivitetsutförande, i självvalda aktiviteter upp till ett år efter 

höftprotesoperationen. Forskningen visar även att restriktioner påverkar aktivitetsutförandet 

(Drummond et al., 2012; Stewart & McMillan, 2011) och att de eventuellt är onödiga och 

hindrar rehabiliteringen (Stewart & McMillan, 2011). Både sjukvårdspersonal och person är 

dessutom osäkra på hur restriktionerna ska tillämpas och hur länge de ska efterlevas. Personen 

är även osäker kring vilka aktiviteter de får utföra och hur de ska anpassa sitt 
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aktivitetsutförande (Coole, Edwards, Brewin & Drummond, 2013; Drummond et al., 2012; 

Frohm, 2012; Zidén, Wenestam et al., 2008).  Enligt författarnas kännedom finns det ingen 

forskning kring hur aktivitetsutförandet påverkats flera år efter höftprotesoperationen. Det 

verkar heller inte finnas någon forskning kring på vilket sätt höftprotesopererade personer har 

anpassat sitt aktivitetsutförande flera år                                                   

                                                                                            , 

blev syftet med denna studie att beskriva äldre personers erfarenheter av hur de har anpassat 

sitt aktivitetsutförande, mer än ett år efter att höftprotesoperationen gjordes. 

 

Metoddel 

Design 

En kvalitativ intervjustudie valdes för att få inblick i hur äldre personer har anpassat sitt 

aktivitetsutförande efter en höftprotesoperation. Kvalitativ ansats används då forskaren vill få 

en ökad förståelse för personens livsvärld (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuer konkretiserar personernas upplevelser och erfarenheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). En semistrukturerad intervjumetod valdes för att personerna skulle få 

berätta om sina erfarenheter, i en öppen dialog. 

 

Urval 

Ändamålsenligt urval användes, vilket enligt Hartman, (2004) ger ett ökat stöd till det som 

ska undersökas. Inklusionskriterier för att delta, var att personerna skulle vara 65 år eller 

äldre, ha artros som orsak till operation samt att det skulle ha gått minst ett år sedan 

operationen skedde, dock ej mer än femton år. För att få ett rikare material och en mer 

nyanserad bild av målgruppens olika anpassningar av aktivitetsutförandet, inkluderades även 

personer som råkat ut för luxation eller blivit reopererade. Personer med medfödda 

höftsjukdomar, svåra fysiska sjukdomar samt kognitiva nedsättningar exkluderades. 

Undersökningsgruppen bestod av fem män och fem kvinnor, i åldrarna 67-89 år, (m 75,7). 

Tiden som förlöpt efter operationen varierade, mellan deltagarna, med ett till elva år (m 6,1). 

Sju personer var sammanboende och tre var ensamboende. Ingen av dem hade hemtjänst 

beviljad vid intervjutillfället. 
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Procedur 

Förfrågan lämnades till totalt 17 pensionärsföreningar, i två olika kommuner, varav 10 

föreningar hade medlemmar som visade intresse av att delta i studien. En av författarna fick 

personligen komma på föreningsmötena och informera om studien och personerna fick 

frivilligt kontakta författaren på plats, om intresse för studien fanns. Missivbrev med 

svarstalong (se bilaga 1) delades ut till personer som anmälde sitt intresse och signerades på 

plats. Den andra författaren blev ombedd av ordförandena i sin region, att skriva information 

om studien, vilket skickades tillsammans med missivbrevet, via mail, till ordförandena i 

respektive förening. Ordförandena berättade i sin tur om studien i samband med 

föreningsmöten och intresserade personer ombads därefter kontakta författaren, via 

svarstalong, telefon eller mail. Alla kommunikationsvägar användes för att anmäla sitt 

intresse. Personerna var anonyma för författarna, tills de valde att ta kontakt. Totalt 35 

personer visade sitt intresse och de blev kontaktade via telefon för att författarna skulle få 

kännedom om ålder, om personen led av några andra sjukdomar, orsaken till höftledsbytet, 

hur länge sedan operationen skedde samt om de fått några restriktioner i samband med 

operationen. Alla personer fick i samband med samtalet, muntlig information om studiens 

syfte och hur proceduren skulle gå till. Därefter skedde det slutliga urvalet och de tio personer 

som passade in utifrån in- och exklusionskriterierna, fördelades likvärdigt mellan författarna. 

 

Datainsamling 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide me               (se 

bilaga 3) användes som stöd för intervjuerna. Intervjuguide och semistruktur hjälper till att 

hålla samtalet inom ramen för ämnet som ska undersökas och öppna frågeställningar tillåter 

personen att tolka och uttrycka sina erfarenheter (Hartman, 2004). Författarna gjorde varsin 

testintervju för att säkerställa att intervjuguiden besvarade studiens syfte och att intervjuerna 

skedde på ett likvärdigt sätt. Personerna som testintervjuades ingick inte i studiens resultat. 

Alla personer som d                                                                       

                                                                              . Innan intervjun 

påbörjades fick personen återigen både muntlig och skriftlig information om syftet med 

studien samt hur intervjun praktiskt skulle gå till. Personerna fick även skriva på ett 

informerat samtycke (se bilaga 2). En informell intervjusituation (Hartman, 2004) skapades 

genom att intervjuerna genomfördes i personernas bostad och samtalet inleddes med lite 
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småprat, för att sedan övergå till intervjuguidens frågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon, vilka tog mellan 35-70 minuter. Författarna förde en fortlöpande diskussion 

med varandra, efter varje intervjutillfälle, för att ge stö                                  

                                                                                     

förtydliganden. 

 

Dataanalys 

För att kunna analysera personernas erfarenheter, identifiera likheter och skillnader samt för 

att se nyanser i intervjumaterialet, användes en kvalitativ innehållsanalys, utifrån Lundman 

och Hällgren Graneheim                                                                   

                                           , vilket skedde av samma författare som 

genomförde intervjun. Då transkribering görs av samma författare, kan det leda till att nya 

insikter kan framkomma, enligt Rosberg (2012). Allt transkriberat material lästes igenom ett 

flertal gånger, av båda författarna, för att få en helhetsbild av materialet, vilket är viktigt, 

enligt Rosberg (2012). Innehållsanalysen skedde i flera steg och bör, enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim. (2012), delas in i meningsenhet, kondenserad meningsenhet och kod, för 

att mynna ut i kategorier. När materialet lästes ige                                         

                                                                                    

                                                                                           

                                                                                  . Under 

analysen beaktade författarna att kondensering av meningsbärande enheter inte ledde till att 

sammanhanget förändrades, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är viktigt 

för att innehållet i                                                                          

                                                                                              

uppnåtts. Koder av liknande karaktär sorterades in i preliminära underkategorier, för           

                                                                                                    

                                                                                              

och presenteras löpande i resultatets brödtext. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det jag inte gör idag – det 

gör jag imorgon. När man 

inte orkar så får det vara. 

En får ju anpassa sig till 

det. 

Det jag inte gör 

idag gör jag 

imorgon. Det är 

bara att anpassa 

sig efter orken. 

Anpassa sig 

efter 

dagsform 

och energi. 

Att lyssna på 

kroppens 

signaler 

Aktiviteter väljs 

och planeras för 

att skydda höften 

 

Vi har skaffat ett annat 

boende. Vi bodde förut i 

ett radhus med trappor 

och det var jätte jobbigt. 

 

Vi har bytt boende 

för trapporna var 

jobbiga 

Bytt bostad Att byta eller 

anpassa miljön 

Omgivningen 

anpassas både 

fysiskt och 

socialt 

Jo en sak till som jag kom 

att tänka på det är när jag 

                     … Jag 

sätter mig på sätet och så 

lyfter jag in båda fötterna 

         …            

aldrig gjort tidigare.  

Jag sätter mig i 

bilen, på sätet först 

och lyfter in båda 

fötterna samtidigt. 

Så har jag inte 

gjort tidigare. 

Sätter mig i 

bilen på ett 

annorlunda 

sätt 

Att göra rörelser 

på ett annat sätt 

Aktiviteter 

utförs med ett 

annat 

rörelsemönster 

 

Etiskt övervägande 

Forskarna hade ett ansvar gentemot deltagarna i studien. Det innebar att etiska överväganden 

beaktades (Helsingforsdeklaration, 2002; SFS 2003:460). Deltagarna skyddades så att de inte 

blev kränkta samt att de blev välinformerade om vad deltagandet innebar och de fick skriva på 

ett informerat samtycke innan deltagandet. Information gavs både muntligt och skriftligt om 

syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet när som 

helst, samt att insamlat material skulle avidentifieras och hanteras konfidentiellt. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) innebär avidentifiering att insamlat material inte kan spåras till 

en viss person eller situation och att det inte ska framgå vilka deltagarna är, i den slutgiltiga 

materialet. Konfidentialitet säkerställdes genom att inga obehöriga fick åtkomst till insamlat 

material, utan endast lästes av författarna, handledaren och examinatorn samt att materialet 

enbart används i forskningssyfte. Materialet från intervjuerna analyserades och hanterades 

professionellt, för att minimera risken för förvrängning, i enlighet med Olsson och Sörensen 

(2011). När rapporten är färdig och godkänd, kommer allt inspelat material och 

bearbetningsutskrifter att förstöras. 
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Risker som kan uppstå i samband med studien, är att personerna kan uppleva det obekvämt att 

bli intervjuade och inspelade samt att intervjun kunde leda till att minnen och starka känslor 

återuppväcktes. Författarna var medvetna om dessa risker och avsatte därför extra tid, i 

samband med intervjutillfället samt var beredda att avbryta eller pausa intervjun, om 

situationen bedömdes bli för påfrestande. Nyttan med studien var att ge en ökad förståelse för 

höftopererade personers behov av anpassat aktivitetsutförande. Resultatet kan 

förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse hos arbetsterapeuter och annan vårdpersonal, om 

denna växande målgrupp, där lite forskning inom ämnet finns. Ökad möjlighet till stöd, 

gällande anpassning av aktivitetsutförande hos äldre höftprotesopererade, skulle kunna främja 

hälsa och välbefinnande och därför bedömdes nyttan med studien överväga riskerna. 

 

Resultat  

Analysen av intervjuerna sammanfattades i tre kategorier: Aktiviteter väljs och planeras för att 

skydda höften, Omgivningen anpassas både fysiskt och socialt samt Aktiviteter utförs med ett 

annat rörelsemönster. Resultatet redovisas i löpande text och citat har använts för att illustrera 

personernas erfarenheter kring vilka anpassningar de gjort efter höftprotesoperationen. 

 

Aktiviteter väljs och planeras för att skydda höften  

Denna kategori beskriver personernas erfarenheter av hur den opererade höftleden [vidare 

kallad höften] påverkade valet och planering av aktiviteter, utifrån höftens funktionsförmåga. 

Aktivitetsutförandet anpassades genom att personerna lyssnade på sin kropp, planerade sin tid 

och sina aktiviteter samt uteslöt, ersatte eller anpassade aktiviteter på grund av rädsla och oro 

för att skada höften. 

 

Personerna beskrev hur de lyssnar på kroppens signaler och kände efter, från dag till dag, vad 

höften klarade av. De hade lärt sig att lita på sina instinkter om vilka aktiviteter de kunde 

utföra och anpassningar hade gjorts, både medvetet och omedvetet, för att skydda höften. En 

person beskrev hur höften påverkade vardagens aktiviteter så här: 

 

“Det är klart att det alltid finns i det undermedvetna kanske, att man omedvetet tänker på att 

anpassa sig efter omständigheterna…, medvetet eller omedvetet så finns det i bakhuvudet. Det 

märks ju att jag har gjort det till min vardag, det har blivit naturligt för mig att ständigt tänka på 

höften. Klarar jag det här? Och det här undviker jag tydligen, för att jag är rädd om höften.” 
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Personerna berättade att höften styrde hur mycket de orkade under en dag, i samband med till 

exempel trädgårdsskötsel, snickeriarbete, städning och matlagning. De delade upp 

aktiviteterna i etapper, begränsade tiden, utförde aktiviteterna i långsammare takt samt vilade 

vid behov, alternativt planerades aktiviteterna så de fördelades under flera dagar. De uppgav 

att de planerade och avsatte mer tid till förflyttningar på grund av att de inte längre kunde 

springa, gå fort eller gå längre sträckor. En annan typ av planering som beskrevs var att 

information samlades om olika aktiviteter, för att avgöra om aktiviteten kunde utföras eller 

inte. En person lyfte särskilt fram vikten av planering inför resor. Sittplatser undersöktes inför 

flyg- och bussresor, så att sittplatserna skulle vara bekväma och att möjlighet fanns att sträcka 

på benen, att hotellet måste vara utan trappor och ligga på lämpligt gångavstånd samt att 

terrängen inte skulle vara för kuperad. Ett annat exempel på planering var att kläder 

placerades på ett förberedande sätt, så de blev enklare att ta på. En person beskrev följande: 

 

“… plocka fram och förbereda om jag ska duscha och då måste en ju ha fram handduken intill, för 

att jag lägger ju fram både handduk och kläder.” 

 

Personerna beskrev att det hela tiden fanns en ökad medvetenhet kring vad de fick och inte 

fick göra, för att inte skada höften. De hade fått till sig att de skulle undvika att utsätta sig för 

aktiviteter där det fanns en ökad risk att ramla eller överbelasta höften. Restriktionerna 

skapade rädsla och oro för att skada eller luxera höften och de ville göra allt de kunde, för att 

slippa genomgå en reoperation. En person var till exempel uppmärksam på att foten inte 

skulle roteras inåt, i samband med promenader, för att undvika luxation. Även de som inte 

fick restriktioner upplevde en liknande räd                ”skrämselpropaganda” de hört från 

släkt och vänner samt egenupplevda erfarenheter av att luxera höften. Alla beskrev att de ökat 

sin medvetenhet genom att vara mer aktsamma i samband med aktiviteter där det fanns en 

ökad fallrisk, till exempel när de skulle klättra upp på en stol. De beaktade och planerade 

aktiviteten utifrån vilket ben som skulle belastas, till exempel vid nedstigning från stol, eller i 

samband med lång tids stillastående aktiviteter, såsom fönsterputsning eller diskning. En 

person tänkte på att benets funktion och stabilitet måste testas av i samband med uppresning, 

efter en längre tids sittande, för att minimera fallrisken. En anpassning som alla beskrev, var 

en ökad aktsamhet när de var ute och gick, framförallt vintertid, då det var halt samt då de 

gick i skogen. De var extra vaksamma för var de satte fötterna. Personerna drog sig för att 

promenera vintertid, minimerade gångsträckorna eller valde att ta bilen istället, eftersom de 
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hela tiden var medvetna om risken att ramla. Personerna berättade att det fanns en eller flera 

aktiviteter de valde att inte utsätta sig för, på grund av rädsla och oro för att skada höften, 

såsom att bära tunga saker, gå i trappor, klättra på stege eller stiga upp på någonting, köra bil, 

cykla, åka skidor och springa. Personerna berättade att de har slutat att dansa eller hade valt 

mer stillsamma dansformer. En av personerna berättade att golvgymnastiken bytts ut mot 

vattengymnastik, för att det var skonsammare mot höften. Även lek med barnbarn hade 

förändrats och anpassats. Att inte längre kunna hoppa hopprep, sparka fotboll eller leka på 

golvet, upplevdes som en förlust. Personerna beskrev att de inte upplevde samma glädje då 

aktiviteter måste väljas bort eller bytas ut mot något annat. Aktiviteter de inte längre kunde 

utföra på samma sätt som tidigare, upplevdes inte längre intressanta att utföra. En person 

beskrev följande: 

 

“Det här kan jag bara inte... och då får det vara… då gör jag det inte... nä det är inte roligt, då 

får det bara vara… jag kan ju inte ersätta det.. nä det kan jag inte… det kan jag inte göra.” 

 

För att undvika tankar på de aktiviteter de inte längre kunde utföra och den känsla av förlust 

som det innebar, fokuserade personerna på att göra aktiviteter de fortfarande klarade av och 

tyckte var roliga. 

 

Omgivningen anpassas både fysiskt och socialt 

Denna kategori beskriver hur personerna anpassade och använde omgivningen på ett annat 

sätt, både fysiskt och socialt. Personerna berättade att både den sociala och fysiska miljön 

kunde utgöra ett stöd eller ett hinder. Den fysiska miljön hade fått bytas ut eller anpassats på 

olika sätt, både för att underlätta vardagliga aktiviteter och för att kunna bibehålla det sociala 

umgänget. Social anpassning beskrev personerna som ett samarbete och beroende av andra. 

 

Personerna beskrev hur den fysiska och sociala miljön var tätt sammanflätade. En person 

berättade att besök hos vänner inte längre var möjligt, om de hade trappor, eftersom det var 

svårt att förflytta sig mellan våningsplan. En annan person berättade att vid övernattning hos 

andra, behövdes en ordentlig säng, för att slippa drabbas av smärta i höften och fanns inte det, 

gick det inte att övernatta. En person berättade följande om hur miljö och socialt umgänge 

påverkade varandra:  
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“Förr var vi med på de här vandringarna pensionärsföreningen hade… i skogen… då gick vi 

varenda vecka du vet och nu saknar jag sällskapet. Nu går jag här ensam istället, runt 

parkeringen.” 

 

Personerna beskrev vikten av att bibehålla det sociala umgänget. En person berättade att 

eftersom dans inte längre var genomförbart, ersattes dansen med en annan syssla i 

dansföreningen och därmed kunde den sociala miljön bibehållas. En annan aspekt på social 

miljöanpassning är att personerna beskrev att de varit tvungna att be andra människor om 

hjälp i vissa situationer. Att behöva be andra om hjälp upplevdes som ett beroende och besvär, 

medan andra berättade att anhörigas hjälp och stöttning blivit en naturlig del av vardagen. 

Andra människor bistod personerna på olika sätt, genom att de gjorde aktiviteten åt dem eller 

genom att de praktiskt hjälpte till i olika delar av aktiviteten. Det innebar att anhöriga tog över 

tunga trädgårdssysslor, att de bar tunga föremål, lagade mat eller skjutsade personen ända 

fram till dörren. Det kunde även innebära att personerna köpte tjänster och en person 

berättade att eftersom självständig skötsel av fötterna inte längre var möjlig, togs fotvård till 

hjälp. En annan anpassning som personerna beskrev var att de behövde anpassa sig till när 

andra människor hade tid att ställa upp, vilket förstärkte känslan av beroende. Personerna 

berättade att de till exempel måste samåka eller få skjuts till olika aktiviteter. De blev helt 

utelämnade till andra, för att kunna utföra vissa aktiviteter, vilket en person uttryckte att 

denne for väldigt illa av. 

 

När en aktivitet inte längre kunde utföras på samma sätt som tidigare, skedde ett byte av den 

fysiska miljön. Ett par personer beskrev att de varit tvungna att byta bostad, då de inte längre 

klarade av att gå i trappor. Personerna beskrev också att vissa aktiviteter utfördes i mindre 

riskfyllda miljöer. Ett exempel var att de istället åkte skidor i barnbacken, då de inte längre 

kunde åka i mer utmanande backar. Personerna berättade att de lät bli att gå i besvärlig terräng 

och att de istället gick på slätt underlag. Den fysiska miljön kunde även nyttjas för att 

underlätta aktivitetsutförandet i vardagen. Personerna berättade att de använde hiss då det 

fanns. Några använde en stol för att sitta ned för att avlasta höften vid till exempel 

matlagning, diskning eller annan aktivitet som krävde lång tids stående. Personerna tog även 

stöd från interiören i olika situationer, för att avlasta höften, vilket en av personerna beskrev 

så här: 
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“Det kan vara bra att ha ett tvättställ eller nå’t att hålla sig i, så att det går sakta i alla fall, för 

jag vill inte dunsa ner på toalettstolen.” 

 

De flesta anpassningar som personerna hade gjort var i hemmiljön. Personerna beskrev att de 

varit tvungna att förändra bostaden genom att till exempel byta ut badkaret till en duschkabin, 

fått köpa en högre säng eller placerat ut stolar på strategiska platser. En annan anpassning i 

miljön, som flera personer fortfarande använder sig av, flera år efter operationen, var 

toalettförhöjning. Det framkom även att vardagshjälpmedel köpts in, för att anpassa och 

förenkla vardagens olika aktiviteter, såsom högre och/eller automatväxlad bil, damcykel 

istället för herrcykel, tvättmaskin, bakassistent, diskmaskin och robotgräsklippare. En person 

berättade att inköp av ett par nya skor behövts göras, för att förenkla av- och påtagandet. En 

annan förenkling som en person berättade om, var att skohornet användes på ett förändrat sätt, 

vilket beskrivs med följande citat: 

 

“… tar jag med skohornet och puttar undan tungan och sen byter jag och sätter den sen bakom så 

jag kommer i, men sen får jag se till att jag får upp själva tungan va. Då sätter jag upp foten på 

trappsteget. Så man har ju lite speciallösningar. Men nu har jag köpt ett par träskor…“ 

 

Personerna berättade att både vardagshjälpmedel och förskrivna hjälpmedel var viktiga 

anpassningar, för att få vardagen att fungera och hjälpmedel hade placerats på strategiska 

ställen: ett par extra stavar i bilen, kryckor som placerats i olika rum, griptång inom lämpligt 

avstånd och dynor som placerats ut med omsorg på olika stolar, runt om i bostaden. 

Hjälpmedlen användes i syfte att minska smärta, kunna nå ner till fötterna vid utförande av 

fotvård, underlätta påtagandet av skor eller strumpor samt kunna uppleva trygghet när de var 

ute och gick. Det framkom att de hjälpmedel som användes var griptång, strumppådragare, 

långt skohorn, samt redskap med förlängda skaft, såsom nagelsax och fotfil. Griptång 

användes av personerna för att plocka upp saker från golvet, men även för att nå saker högt 

upp eller långt in i skåp. Personerna beskrev att de lagt ut flera dynor på sittmöbler och lagt 

extra madrasser i sängen, för att minimera smärtpåslag. De använde även gånghjälpmedel i 

olika former. Käpp, kryckor, gångstavar, rollator samt halkskydd eller grövre skor användes, 

för att minska risken att ramla samt för att ge en ökad känsla av trygghet. 

 

Aktiviteter utförs med ett annat rörelsemönster 

Denna kategori beskriver hur personernas rörelsemönster förändrats efter 

höftprotesoperationen. Personerna beskrev att det är på tre sätt de anpassat sitt rörelsemönster. 
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De gjorde rörelserna mer försiktigt och kontrollerat, undvek vissa rörelser eller gjorde 

rörelsen på ett helt annat sätt än tidigare. De beskrev även vikten av träning för att återfå 

tidigare rörelsemönster. 

 

Rörelsemönstret förändrades på grund av smärta, osäkerhet och rädsla för att ramla, samt för 

att de ville underlätta och avlasta höften. Smärta påminner många om hur det var tidigare, 

både från tiden innan operationen och tiden efter, vilket hämmat aktivitetsutförandet och 

fortfarande påverkade dem. En person beskrev hur rörelsemönstret förändrats och anpassats, 

enligt följande:  

 

“Det är till exempel när man ska dra benet snett utåt, då kan det kännas lite, det smärtar till... Vridningar inåt 

och utåt är besvärligt… man försöker att inte vrida så mycket längre, med kroppen och så, så det undviker man 

ju.” 

 

Personerna hade fått lära in och vänja sig vid ett nytt rörelsemönster, såsom att lägga upp 

foten på knät eller ta stöd med foten mot något, för att nå foten då skor och strumpor skulle 

tas på eller att sitta ned och klä på sig. Personerna påtalade att de tog av och på sig kläderna 

på underkroppen på ett annorlunda sätt, genom att de använde långa armar samt använde 

fötterna till hjälp, så att kläderna skulle bli enklare att ta av och på. För att slippa böja höften 

användes den ena foten till att torka den andra och när byxor skulle tas av, trampade de på ena 

byxbenet för att lättare kunna kliva ur byxorna. 

 

Restriktioner beskrevs ibland vara en orsak till att vissa rörelser utfördes försiktigare och på 

ett mer kontrollerat sätt eller att rörelserna undveks helt. Det opererade benet vinklades 

annorlunda, än tidigare, dels för att vissa rörelser inte längre gick att utföra, men även för att 

kompensera för restriktionerna eller för att undvika smärtpåslag. Personerna beskrev flera 

rörelser de undvek eller utförde mer försiktigt och kontrollerat, såsom att klättra på stege, 

sätta sig på huk, lägga sig ner på knä, korsa benen, sträcka sig efter något långt upp eller vrida 

i höften. De lät bli att knäppa skorna, eftersom det var besvärligt eller för att det gjorde för ont 

att böja sig ned. Personerna undvek vissa rörelser, såsom att gå ned på golvnivå eller sätta sig 

på låga stolar, eftersom de var osäkra på om de hade tillräckligt med styrka i höften för att 

kunna klara av att resa sig upp igen. Vid de tillfälle de var tvungna att gå ned på golvet, 

använde många personer handen för att ge extra stöd och balans åt höften. En genomgående 

beskrivning var hur de hjälpte till med handen i olika aktiviteter och att handens stöttning 
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hade blivit en naturlig del i det nya rörelsemönstret. Personerna använde till exempel handen 

till hjälp för att vända sig i sängen, för att lyfta benet i olika situationer, att trycka ifrån med 

händerna på stolsitsen eller armstöden i samband med uppresning samt för att ta sig i och ur 

bilen, genom att ta stöd från handtagen. Personerna underlättade även uppresning från 

liggande och sittande genom att använda högre möbler, tillsammans med ett förändrat 

rörelsemönster. De använde till exempel det friska benet först vid uppresning från golv och 

säng, samt vid nedstigning från en stol eller liknande. Ett annat förändrat rörelsemönster som 

beskrevs var att gå sidledes då underlaget var lutande. Personerna beskrev att de klev i och ur 

bilen på ett annorlunda sätt och så här berättade en person om hur det nya rörelsemönstret såg 

ut: 

 

“En sådan enkel sak som att sätta sig i en bil, är lite annorlunda. Förut så tog man ju nästan och 

satte in fötterna först och sedan satte sig bilen. Nu gör jag tvärtom, nu sätter jag mig först och 

vrider in benen. Så gör jag nu idag. När jag ska ur, börjar jag med att ta ur båda fötterna 

samtidigt, för att sedan resa mig upp. Så det har jag förändrat.” 

 

Personerna berättade att aktivitetsutförandet påverkades av smärta, även om det bara var ett 

fåtal personer som påverkades dagligen. Rörelsemönstret förändrades för att underlätta 

lägesförändringar och för att lindra smärtan. På grund av smärta och minskad muskelstyrka 

uppgav personerna att de endast klarade av att gå kortare sträckor, men att de ändå försökte 

utöka gångsträckorna successivt. Ett par personer uppgav att de hade fått olika benlängd, 

vilket ledde till ett förändrat gångmönster efter operationen. Ilägg i skorna användes för att 

minska hältan, öka säkerheten i gången samt för att minska smärtan i höften och på andra 

ställen i kroppen. 

 

Personerna strävade efter att utföra rörelserna på det sätt de var vana vid sedan tidigare. 

Träningen var viktig för dem, eftersom de ville bibehålla sin funktion i höften. Personerna 

beskrev att de försökte träna, för att öka höftens muskelstyrka samt stretchade för att öka 

rörligheten, så att de skulle kunna återgå till sitt tidigare rörelsemönster. En person uttryckte 

en önskan om att kunna klippa tånaglarna på samma sätt som innan operationen och berättade 

hur rörelsemönstret hade utvecklats över tid: 

 

“ Märkte sen att när jag skulle klippa tånaglarna så nådde jag inte ner… För det [tvätta 

tårna]kunde jag inte heller från början, så att det är nu först som jag har tränat upp mig… Så 

tränar jag upp mig lite till, så kanske jag kan klippa tånaglarna med en vanlig sax. ... Träning, 

träning, träning det är det enda som gäller, absolut.” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva äldre personers erfarenheter av hur aktivitetsutförandet 

anpassats efter en höftprotesoperation. Resultatet från studien tyder på att anpassningen av 

aktivitetsutförandet är individuellt och komplext, där personliga faktorer, fysisk miljö och 

socialt nätverk vävts samman och påverkar varandra. 

 

En intressant iakttagelse var att samtliga personer berättade spontant att de levde precis som 

vanligt och att de inte gjort någon anpassning efter operationen. Men vartefter berättelserna 

utvecklades och flera följdfrågor ställdes, insåg personerna att de trots allt hade gjort flera 

förändringar. Förändringarna hade blivit en naturlig del av vardagen och de hade därför svårt 

att minnas och sätta ord på vad de exakt hade förändrat. Liknande resultat hittas i Gustafsson, 

Ekman, Ponzer och Heikkilä (2010) studie vilken beskriver hur operationen förändrat livet, 

men att vardagen till sist infunnit sig. En arbetsterapeut skulle eventuellt kunna minska 

aktivitetsbegränsningar som orsakas av rädsla och oro, genom att följa upp och se över 

personernas restriktioner och aktivitetsutförande. Eftersom problematiken och anpassningarna 

fanns kvar flera år efter höftprotesoperationen, kanske fortlöpande standardiserade 

uppföljningar skulle behöva införas. Arbetsterapeuten skulle även kunna bidra med ett 

helhetsperspektiv, eftersom personerna påtalade att anpassningarna kanske inte berodde på 

höftprotesoperationen, utan på något annat, såsom naturligt åldrande eller på grund av tidigare 

artrosbesvär. Tidsaspekten kan ha bidragit till att det var svårt för personerna att avgöra vad 

deras anpassade aktivitetsutförande berodde på, eftersom det var mellan ett till elva år sedan 

operationen skedde. Enligt Haak et al. (2007) innebär det naturliga åldrandet att aktiviteter 

successivt byts ut mot mindre krävande och mer passiva inomhusaktiviteter.  

  

I kategorin Aktiviteter väljs och planeras för att skydda höften framkom det att personernas 

aktivitetsutförande anpassats genom att personerna lyssnade på sin kropp, planerade sin tid 

och sina aktiviteter samt uteslöt, ersatte eller anpassade aktiviteter på grund av rädsla och oro 

för att skada höften. Det framkom att personerna planerade och var extra aktsamma i vissa 

aktiviteter samt att de valde bort aktiviteter de trodde eller bedömde skulle kunna skada 

höften. Ingen annan forskning har hittats om planering och val av alternativa aktiviteter för 

denna målgrupp, vilket antyder att mer forskning skulle behövas. Höften fanns ständigt 
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närvarande, både medvetet och omedvetet och hade successivt blivit en del av personernas 

vardag, vilket överensstämmer med Lund och Tamm (2001) studieresultat, att personer med 

funktionsnedsättning lär om sin förmåga och anpassar sig till sin nya livssituation. Trots att 

höften blivit en del av personernas vardag upplevde de ändå en rädsla, vilket påverkade valet 

av aktivitet och aktivitetsutförande. Resultatet överrensstämmer med Sirkka och Bränholm 

(2003) studie som beskriver att rädsla påverkar och begränsar flera olika delar av livet. 

Personerna beskrev att de var osäkra på vad de klarade och inte klarade av, samt vad de fick 

och inte fick göra, i förhållande till restriktionerna. När personen upplever en osäkerhet, om 

aktiviteten är säker att utföra i förhållande till restriktionerna, blir aktiviteter blir både 

inskränkta och mindre varierade (Frohm, 2012; Haak et al. 2007; Hagsten 2006; Sirkka & 

Bränholm, 2003; Zidén, Wenestam et al., 2008). Även Orbell et al. (1998) studie, påvisar att 

aktiviteter både avslutas och förloras på grund av höftprotesoperationen. Enligt Lindgren och 

Svensson (2014) gäller restriktioner enbart två till tre månader efter operationen men i denna 

studie framkommer att osäkerheten kring restriktioner kvarstår flera år efter operationen, 

vilket kan antyda att tydligare information kring restriktioner behövs.  I resultatet framkom 

det även att personerna delade upp aktivteter och vilade vid behov. Liknande resultat om hur 

vila har blivit en naturlig del av vardagen beskrivs i flera studier (Gibbs & Klinger, 2011; 

Schepens, Braun & Murphy, 2012).  Resultatet från denna studie antyder att personer behöver 

ett ökat stöd med anpassning av aktivitetsutförandet, även lång tid efter höftprotesoperationen. 

Dock hittades ingen forskning om hur arbetsterapeuten skulle kunna stötta målgruppen på 

bästa sätt. Mer forskning behövs angående hur arbetsterapeuten kan stödja personer efter en 

höftprotesoperation för att minska känslan av osäkerhet och aktivitetsförlust. 

 

I kategorin Omgivningen anpassas, både fysiskt och socialt, framkom det att personerna 

anpassade och använde omgivningen på ett annat sätt. Personerna beskrev att den sociala och 

fysiska miljön var tätt sammanflätade och utgjorde både ett stöd och ett hinder. Enligt Sirkka 

och Bränholm (2003) kan hinder i den fysiska miljön försvåra upprätthållandet av socialt 

umgänge, utanför bostaden. I denna studie däremot, uppgav personerna att de bytt miljö för 

att kunna bibehålla sitt sociala umgänge. En annan social anpassning som personerna beskrev 

var att de bad andra om hjälp i vissa situationer, vilket upplevdes både positivt och negativt. 

Liknande resultat har framkommit i flera andra studier (Frohm, 2012; Larsson Lund & 

Nygård, 2004; Lund & Tamm, 2001; Zidén & Wenestam et al., 2008). Att beroendet upplevs 
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negativt kan förklaras med att det fanns en rädsla att förbli beroende samt att aktiviteternas 

meningsfullhet hade förändrats (Frohm, 2012; Larsson Lund & Nygård, 2004). Zidén & 

Wenestam et al. (2008) studie, å andra sidan, beskriver att funktionshindret kan skapa nya 

sociala kontakter, vilket kan upplevas positivt. Det sociala umgänget visade sig vara en viktig 

del som påverkade anpassningen av aktivitetsutförandet. Liknande resultat har inte påträffats, 

kring hur personer kan se möjligheter och dra nytta av miljön, för att kunna bibehålla socialt 

umgänget och meningsfullhet, mer forskning skulle därför behövas. 

 

Studiens resultat visade att personerna hade anpassat sitt aktivitetsutförande genom att byta 

miljö till mindre riskfyllda miljöer eller genom att vissa miljöer undveks till exempel i 

samband med promenader. Enligt Zidén och Frändin et al. (2008) studie är det färre personer 

som vistas utomhus efter en höftprotesoperation, vilket inte stämmer överens med denna 

studies resultat, troligen på grund av att personerna valde att byta miljö. Personerna hade gjort 

förändringar i sin bostadsmiljö och använde hjälpmedel, för att underlätta aktivitetsutförandet 

i vardagen. Vilket stämmer överens med Mann, Ottenbacher, Fraas, Tomita och Granger 

(1999) studie, att kompensatoriska åtgärder, såsom anpassning av bostad och användning av 

hjälpmedel, minskar beroendet och gör att funktionsförmågan kan bibehållas under längre tid. 

Det är vanligt att säng, stol och toaletter förhöjs, samt att griptänger och andra hjälpmedel 

med förlängt skaft rekommenderas, enligt Drummond et al. (2012), vilket överensstämmer 

med de hjälpmedel personerna uppgett att de fortfarande använde sig av. Resultatet antyder 

att inköp och användning av vardagshjälpmedel underlättar aktivitetsutförandet och ökar 

självständigheten. Författarna har inte hittat något liknande resultat och mer forskning behövs, 

kring hur vardagshjälpmedel kan underlätta och användas efter en höftprotesoperation. Med 

en ökad kännedom om vilka vardagshjälpmedel som vanligtvis köps in, i samband med en 

höftoperation, samt med en ökad kunskap kring vilka produkter som finns på marknaden, 

skulle arbetsterapeuten kunna bidra med rådgivning, för att underlätta aktivitetsutförandet. 

 

I kategorin Aktiviteter utförs med ett annat rörelsemönster, framkom det att personerna gjorde 

rörelserna mer försiktigt och kontrollerat, undvek vissa rörelser eller gjorde rörelsen på ett 

helt annat sätt än tidigare. Personerna beskrev att träning av kroppen och träning av specifika 

rörelser var ytterst viktiga, för att kunna återerövra tidigare aktivitetsutförande samt för att 

stärka höftens muskulatur. Personerna önskade därför att de fått mer träning efteråt. Enligt 
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Hagsten (2006) kan arbetsterapeutisk träning förbättra aktivitetsförmågan inom flera 

områden. Även Zidén, Frändin et al. (2008) påtalar att mobiliseringsträning i hemmet 

förbättrar balans och fysisk förmåga. Däremot verkar det saknas forskning om det långsiktiga 

behovet av träning och rehabilitering, vilket resultatet påvisat behov av, då personerna 

fortfarande var begränsade i sitt aktivitetsutförande. Personerna undvek att gå ned på golvet 

eller sätta sig ner på låga möbler, vilket kan förklaras med att höftens muskulatur fortfarande 

är svag två år efter operationen (Rasch, Dalén & Berg, 2010). Personerna uppgav att de inte 

längre klarade av att springa samt att gångförmågan blivit påverkad på olika sätt. Flera studier 

bekräftar att gångförmågan påverkas efter en höftprotesoperation (Rasch et al., 2010; Sirkka 

& Bränholm, 2003; Zidén, Wenestam et al., 2008). Personerna berättade att de tog stöd med 

handen. Liknande resultat framkommer i flera studier (Drummond et al., 2012; Hagsten, 

2006; Sirkka & Bränholm, 2003; Sirkka & Frohm, 2013; Zidén & Wenestam et al., 2008). 

Enligt Hagsten (2006) ingår det att använda handen som en del av rehabiliteringen i att lära 

sig ett förändrat rörelsemönster. I resultatet framgår det att personerna även hade fått ett 

förändrat rörelsemönster vid i och urstigning ur bil, men att det blivit naturligt för dem. 

Resultatet överrensstämmer med Gish och Vrkljan (2016) studie om att rörelsemönstret 

förändras och blir till en invand kroppsrörelse. Resultatet antyder att mer forskning skulle 

behövas kring hur träning i aktivitet, kan förbättra personernas upplevelse och 

funktionsförmåga. Mer forskning skulle även behövas om hur rörelsemönstret förändras samt 

om hur arbetsterapeuten skulle kunna stötta höftprotesopererade personers förändring av 

rörelsemönstret i olika aktiviteter. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes för att få en ökad förståelse för forskningsfrågan. Metoden ger 

information om personerna och deras livsvärld (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009), 

vilket lämpade sig väl för studiens syfte, att beskriva äldre personers erfarenheter av hur 

aktivitetsutförandet anpassats efter en höftprotesoperation. En observation (Olsson & 

Sörensen, 2011) hade kunnat ge mer information kring omedvetna anpassningar och mer 

specifikt hur olika rörelser utfördes. Å andra sidan kanske en observation inte skulle ha gett 

ett lika omfattande och varierat innehåll, vilket intervjuerna gav.  

 

Giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet är begrepp som används för att avgöra 

trovärdigheten i en kvalitativ studie. Variation i kön, ålder och antal deltagare är faktorer som 
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påverkar giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna studie har en jämn 

könsfördelning med en åldersspridning på 12 år. Genom att förtydliga resultatet med citat 

samt att resultatet granskats av en utomstående person med kunskap i ämnet, stärks 

giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens resultat förstärktes med väl 

valda citat från intervjumaterialet och arbetet har granskats av en handledare under hela 

processen. 

 

Studiens tillförlitlighet stärks om flera forskare genomför intervjuerna samt om 

ställningstaganden verifieras och reflekteras fortlöpande (Lundman & Hällgren Graneheim.   

2012). För att stärka tillförlitligheten genomfördes provintervjuer och intervjuguiden 

justerades, tills den gav relevanta svar, utifrån studiens syfte. Enligt Hartman (2004) är det bra 

att förbereda en intervjuguide, för att styra upp frågorna och skapa rätt stämning, så att 

väsentligt intervjumaterial fås fram. Datainsamling och dataanalys genomfördes av båda 

författarna och granskades av varandra. Tillförlitligheten stärktes i och med att en diskussion 

fördes, tills enighet uppnåtts i samband med de tillfällen då författarna tolkat materialet olika. 

Granskning och fortlöpande dialog med handledare skedde under processens gång, vilket 

ytterligare stärkte studiens tillförlitlighet. 

 

Överförbarhet innefattas av urval, deltagare, insamlingsmetod samt att analys av data är 

noggrant beskriven (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att underlätta bedömning av 

överförbarhet, har urval, deltagare och dataanalys beskrivits. Ett ändamålsenligt urval 

(Hartman, 2004) användes för att få ett rikare material.  Att personerna personligen kunde 

träffa en av författarna och anmäla sitt intresse direkt, kan ha bidragit till att fler personer 

visade sitt intresse, jämfört med de som var tvungen att ta kontakt via post, telefon eller e-

post. Därmed fanns risken att flera personer valde att avstå. Intervjumaterialet har bearbetats 

på ett strukturerat och grundligt sätt samt har dokumenterades fortlö                            

analysen. 

 

En trygg atmosfär ligger till grund för att intervjupersonerna ska våga utelämna sina 

erfarenheter, samtidigt som forskaren ska värna om personernas integritet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan resultatet inte vara 

oberoende av forskaren, utan författarna blir medskapare i och med dialogen vid intervjun. En 
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god relation i en trygg atmosfär hemma hos respektive person, bedömdes underlätta dialogen 

och författarna blev delaktiga genom att stimulera intervjupersonernas berättande. 

Inledningsvis behövde författarna exemplifiera vad olika anpassningar kunde innebära, för att 

få personerna att börja reflektera kring sina anpassningar, eftersom personerna initialt påstod 

att de inte gjort några förändringar, vilket kan ha påverkat resultatet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) tolkas andemeningen i intervjupersonernas berättelser. Författarnas 

förförståelse för seder och bruk, i respektive kommun, har varit grundläggande för förståelsen 

av materialet, vilket kan ha påverkat resultatet, eftersom skillnader i kultur och dialektala 

uttryck har uppmärksammats. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ställer intervjuforskning 

höga krav på forskarnas fingertoppskänsla kring olika etiska aspekter. Författarna har tagit 

hänsyn till etiska aspekter och gjort etiska överväganden, för att måna om intervjupersonernas 

integritet. Information gavs både muntligt och skriftligt om konfidentialitet samt att de kunde 

avbryta sitt deltagande när som helst.  

 

Slutsats  

Denna studies resultat visade att aktivitetsutförandet hos höftprotesopererade personer, 

fortsätter anpassas flera år efter en höftprotesoperation. Den problematik, som enligt 

forskningen uppstår i nära anslutning till operationen, verkar kvarstå flera år efteråt, fast i en 

annan skepnad. Anpassningarna bestod av både medvetna och omedvetna förändringar, vilka 

påverkades av personliga faktorer, socialt nätverk och fysisk miljö. Resultatet antydde att 

personerna inte sökte hjälp för att anpassa sitt aktivitetsutförande, utan hittade egna strategier 

för att få vardagen att fungera. Kanske skulle en arbetsterapeut kunna underlätta anpassningen 

och tydliggöra komplexiteten i förändringen, genom att medvetandegöra och informera om 

olika möjligheter, såsom planering och val av alternativa aktiviteter, val av hjälpmedel, 

vardagshjälpmedel, anpassning av fysisk miljö och rörelsemönster samt bevarande av socialt 

umgänge. Studien gav ökad kunskap kring hur vardagen kan underlättas, genom val av andra 

aktiviteter samt genom planering och strukturering av aktiviteter. Arbetsterapeutiskt stöd 

skulle kunna underlätta anpassning av aktivitetsutförandet i olika aktiviteter, så att färre 

aktiviteter går förlorade. Resultatet kan bidra till hur arbetsterapeuten kan ge rådgivning kring 

hur vardagshjälpmedel kan underlätta vardagen för höftprotesopererade personer. Resultatet 

skulle även kunna innebära att arbetsterapeuten kan förhindra förlust av socialt umgänge, 

genom att rådge om anpassning i fysisk miljö samt val och byte av aktivitet. Mer forskning 
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behövs kring vad arbetsterapeuten kan bidra med, efter den inledande rehabiliteringen, samt 

vilken roll arbetsterapeuten ska ha i det senare skedet. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill ge ett stort tack till de personer som bidrog med sina erfarenheter till studien, 

men även till ordföranden från de olika pensionärsföreningarna som gjorde detta möjligt. Vi 

vill även tacka vår handledare Jenni Riekkola Carabante, för det stöd och den vägledning vi 

fått under arbetet med studien. Slutligen vill vi tacka våra familjer, som varit ett ovärderligt 

stöd under arbetet med studien. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är tacksamma för visat intresse, efter att du fått information på PRO-föreningens möte och 

här kommer en förfrågan om du vill delta i en intervju. Vill du delta, kan du kontakta Gunne 

eller Pernille antingen via svarstalong, telefon eller mail. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. 

 

Flera studier visar att vardagslivet påverkas efter en höftprotesoperation, men inte hur eller på 

vilket sätt livet har anpassats, på längre sikt. Vi, som är två studenter från Luleå tekniska 

universitet och studerar till arbetsterapeut, vill bidra till ämnet genom en C-uppsats. Vi vill via 

intervju ta reda på hur vardagslivet anpassats efter genomgången höftprotesoperation. 

Målgruppen vi vänder oss till är höftprotesopererade personer över 65 år, utan några andra 

allvarliga sjukdomar. 

 

Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle, dock är vi tacksamma om vi får möjlighet att 

återkomma, vid behov, för att komplettera någon uppgift. Intervjutillfället beräknas ta ca 45-

60 minuter och öppna frågor ställs för att skapa ett samtal kring ämnet. För att ingen 

information ska förvanskas, spelas intervjun in. Intervjumaterialet kommer sedan att bearbetas 

och analyseras för att sammanställas till en C-uppsats, som kommer att vara klar till 

sommaren 2016. Materialet kommer endast att finnas tillgängligt för oss två studenter, vår 

handledare samt vår examinator. När rapporten är färdig och godkänd, kommer allt inspelat 

och bearbetat material att förstöras. Ingen intervjuad person kommer att kunna identifieras i 

den färdiga C-uppsatsen. C-uppsatsen kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets 

hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 

Med vänliga hälsningar Gunne Börjesson och Pernille Vestberg 

 

Vid frågor kontakta: 
Gunne Börjesson, arbetsterapeutstudent               Pernille Vestberg, arbetsterapeutstudent 

Telefon: x    Telefon: x 

E-post: gunbrj-3@student.ltu.s  E-post: perves-2@student.ltu.se 

 

Jenni Riekkola Carabante, handledare   Maria Prellwitz, kursansvarig 

Telefon: 0920-49 29 26   Telefon: 0920-49 10 00 

E-post: jenni.riekkola.carabante@ltu.se   E-post: maria.prellwitz@ltu.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SVARSTALONG 
□ J                                                 

Namn _____________________________________________ 
 

Underskrift _________________________________________ 
 

Telefon ____________________________________________ 
 

Mobiltelefon ________________________________________ 
 

Tid på dagen då du lättast kan nå mig ____________________ 
 

□           J      /                            
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Bilaga 2 

Informerat samtycke 

 

Studiens syfte är att beskriva hur äldre personer anpassat sitt aktivitetsutförande efter en 

höftprotesoperation. 

 

 Deltagandet i studien är frivillig  

 Deltagandet kan avbrytas när som helst, utan någon förklaring behöver ges 

 Intervjun kommer att spelas in  

 Informationen behandlas konfidentiellt och används enbart för studiens syfte. I den 

färdiga C-uppsatsen är individerna avidentifierade. 

 

 

 Jag har fått både skriftlig och muntlig information, om vad det innebär att delta i 

studien och ger härmed mitt samtycke att delta: 

 

 

 

__________ 

Datum 

 

______________________________ 

Signatur 

 

______________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

 
Berätta om hur du har anpassat ditt liv efter höftprotesoperationen 

 

Nyckelord:  
Orsak 

Typ av anpassning 

Hjälp av andra 

Specifika svårigheter i aktivitetsutförande 

Omgivning 

Förändrad aktivitetsrepertoar 

Förändrat utförande  

Förändrad aktivitetsform 

Hjälpmedel 

Förändrad mental inställning 

Restriktioner 

 

Berätta om de aktiviteter du vill/behöver/eller inte kan utföra 
 

                                      ? 


