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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 18 000 personer årligen av någon form av höftfraktur. 

Den vanligaste orsaken till höftfraktur är ofta ett fall inomhus och då i samma plan, framför 

allt hos äldre personer på grund av nedsatt benmassa. Det första symtom patienterna känner 

i samband med höftfraktur är smärta i höft 0ch ljumske. Smärta i samband med höftfraktur 

kan vara ett stort lidande för de äldre patienterna. Höftfrakturen kan leda till en förändring i 

livet i form av någon form av rörelsebegränsning. Smärtskattningen hos patienterna sker 

med hjälp av olika smärtskattningsinstrument. Syfte: Syftet var att beskriva äldre patienters 

erfarenheter vid höftfraktur. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar och två kvantitativa artiklar. Resultat: Det framkom tre teman: 

erfarenheter av smärta och smärtlindring, erfarenheter av oro, osäkerhet och självständighet 

samt erfarenheter av kommunikation i vården. Huvudresultatet var att smärta upplevs värst 

vid rörelse och lindrigare i ett stillsamt läge. Det framkom även att smärtupplevelser 

förstärks av olika faktorer såsom ljudnivå och hur kommunikation och information delges till 

patienterna. Slutsatser: Huvudfyndet i denna litteraturöversikt var att patienterna 

upplevde mer smärta vid rörelse, som till exempel vid toalettbesök och mobilisering. 

Smärtlindringen har en stor betydelse för patienternas framtid liv. 

Nyckelord: Lidande, Omvårdnad, Patient, Smärta, Smärtupplevelser. 



 

ABSTRACT 

Background: In Sweden, approximately 18,000 people are affected annually by some form 

of hip fracture. The most common cause of hip fracture is often a fall indoors and then in the 

same plane, especially in elderly people due to reduced bone mass. The first symptom the 

patients feel in connection with hip fracture is pain in the hip and groin. Pain in connection 

with hip fracture can be a great suffering for the elderly patients. The hip fracture can lead to 

a change in life in the form of some form of movement limitation. The pain estimate of the 

patients is done with the help of various pain estimation instruments. Purpose: The 

purpose was to describe older patients' experiences in hip fracture. Method: A general 

literature review based on ten qualitative scientific articles and two quantitative articles. 

Result: Three themes emerged: experiences of pain and pain relief, experiences of anxiety, 

uncertainty and independence, as well as experiences of communication in care. The main 

result was that pain is experienced worst during movement and milder in a quiet position. It 

also emerged that pain experiences are enhanced by various factors such as sound level and 

how communication and information is communicated to the patients. Conclusions: The 

main finding in this literature review was that the patients experienced more pain during 

exercise, such as during toilet visits and mobilization. Pain relief has a great importance for 

the patients' future life. 

Keywords: Nursing, Patient, Pain, Pain experiences, Suffering. 
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1 INLEDNING  

Författarna upplever i den kliniska verksamheten att de äldre patienterna är försiktiga med 

att berätta om sina behov och erfarenheter. Höftfraktur är den vanligaste skadan inom 

ortopedin och som ofta åtgärdas med ett kirurgiskt (ortopediskt) ingrepp. Dagligen ses 

patienter med smärta, ångest och oro relaterat till en höftfraktur. Då det i stort sett varje dag 

opereras patienter med denna typ av fraktur, upplevs detta som ett intressant område att 

beskriva. Författarna har tillsammans flera års erfarenhet av att arbeta på en 

operationsavdelning, som vidareutbildade sjuksköterskor inom anestesi- och 

operationssjukvård. Författarna har då båda två sett i sin yrkesutövning, att smärta i 

samband med en höftfraktur orsakar ett stort lidande för patienterna och att det även kan 

orsaka en rad komplikationer till exempel trycksår som i vissa fall kan leda till en försämring 

av patienternas livskvalité. När de inte uttrycker sina behov eller önskningar blir det viktigt 

för sjuksköterskorna att uppmärksamma dem för att undvika komplikationer i ett tidigt 

skede. Författarna upplever att det inte finns tid eller kunskap för att uppfylla en smärtfri 

sjukhustid hos patienterna med höftfraktur, därför har en beskrivning av äldre patienters 

erfarenheter vid höftfraktur valts. Målet för all vård är att lindra lidandet, och därför är det 

viktigt att de drabbade patienterna får komma till tals. Förhoppningen med detta 

examensarbete är att få till en fördjupad kunskap om patienternas erfarenheter vid 

höftfraktur där smärtan kan vara en central upplevelse, och på så sätt minimera den. Detta 

kan då kanske ge patienterna en smärtfri upplevelse av höftfraktur och en positiv erfarenhet 

av vården. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en definition av äldre och smärta. Därefter presenteras förekomst, 

orsak, riskfaktorer, olika typer av frakturer, enkel anatomi av höftleden samt behandling. 

Därefter kommer smärta att definieras i relation till höftfraktur. Bakgrunden avslutas med ett 

vårdvetenskapligt perspektiv och leder fram till en problemformulering. 

2.1 Definition av äldre 

Här klargörs vad som avses med äldre i detta examensarbete. Enligt World Health 

Organization [WHO] definition delas de äldre in i två kategorier; varav den första kategorin 

yngre äldre är 65–79 år och den andra kategorin är äldre äldre det vill säga personer 80 år 
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och uppåt (Dehlin & Rundgren, 2007). I detta examensarbete används begreppet äldre och 

avser då patienter i ålder 65 år och uppåt. 

2.2 Definition av smärta 

The International Association for the Study of Pain [IASP] (2017) har utarbetat en definition 

på smärta: “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 

potential tissue damage or described in terms of such damage”. På svenska lyder 

definitionen: ”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med 

faktiska eller potentiella vävnadsskador eller beskrivs i form av sådan skada” (Ortiz, 2015). 

Enligt McCaffery (1979) är definition av smärta det som patienten som upplever den uppger 

att det är, och existerar då patienten uppger att den existerar. Denna definition betonar 

speciellt att smärtan är en subjektiv upplevelse.  

2.2.1 Olika typer av smärta 

Det finns fyra typer av smärta. Nociceptiv smärta, visceral smärta, parietal smärta och 

neurogen smärta. Två av dessa upplevs av patienterna vid en höftfraktur, det är den 

nociceptiva smärtan där själva höftfrakturen är den utlösande faktorn. Denna smärta upplevs 

som molande, är lätt att lokalisera samt det kan vara lätt att få patienten smärtlindrad.  

Nociceptiv smärta orsakar visceral smärta i form av svettning, höjning av blodtrycket samt 

illamående (Hård af Segerstad & Järhult, 2017). 

2.3 Definition av höftfraktur 

Det finns tre olika kategorier när det gäller höftfrakturer. En cervikal fraktur är en lednära 

fraktur som ibland även kan vara inkilad, med inkilad höftfraktur menas att frakturkanterna 

ligger i rätt läge. Den pertrokantära frakturen går genom trokanter området och den 

subtrokantära frakturen sitter nedanför trokanter major eller trokanter minor, se bild 1. 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Olika varianter av höftfraktur 

(Önnerfält & Önnerfält, 2014). 

Illustratör Roland van Veen 

medgivit tillstånd 2018-05-02 
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2.4 Förekomst, orsaker, riskfaktorer och symtom 

Medellivslängden i Sverige är hög, enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] (2017) var 

medellivslängden för män 80,4 år samt 84 år för kvinnor år 2015 och jämfört med många 

andra länder lever vi länge i Sverige. I årsrapporten från Rikshöft (2015) framkom det att 

genomsnittsåldern för patienter med höftfraktur är 82 år. Höftfrakturer kan förekomma i alla 

åldrar, dock krävs det ett kraftigare våld hos yngre på grund av ett starkare skelett med mer 

benmassa. Risken att drabbas av en höftfraktur ökar kraftigt med stigande ålder, och antalet 

äldre personer ökar i samhället. I Sverige drabbas cirka 18 000 patienter årligen av någon 

form av höftfraktur. Tre fjärdedelar som drabbas av dessa frakturer är kvinnor. Enligt 

Olsson, Karlsson och Waern (2010) lever kvinnor i genomsnitt fyra år längre än män, vilket i 

sin tur leder till en ökad risk att drabbas av en höftfraktur. 

Olsson m.fl. (2010) beskriver att det finns en rad orsaker och riskfaktorer för höftfrakturer. 

En av orsakerna är, att risken för fall blir betydligt högre hos den äldre individen till följd av 

olika faktorer kopplade till åldrandet. Yrsel och nedsatt balans är ett vanligt förekommande 

symtom hos äldre. Sjukdomar som exempelvis stroke och Parkinsons sjukdom samt eventuell 

läkemedelsbehandling kan också påverka balans och muskelstyrka hos individerna. Patienter 

med sjukdomar, så som neurologiska och eller hjärt-och kärlsjukdomar har en ökad risk för 

att falla. Även patienter med kognitiv svikt och demenssjukdom är en grupp som har en 

kraftig risk för falltendens, Akut konfusion och delirium i samband med operation har också 

uppmärksammats. Läkemedel som ges vid högt blodtryck, depression, och sömnproblem 

samt smärtstillande och som har en central påverkan på nervsystemet kan öka risken för fall. 

Urindrivande läkemedel som leder till täta toalettbesök ökar också risken för fall (Lord, 

Sherington, Menz & Close, 2007). Läkemedelsvärlden (2017) har beskrivit att antidepressiva 

läkemedel ökar risken för benbrott hos äldre. Risken för höftfraktur fördubblades hos äldre 

som behandlades med antidepressiva. De har även beskrivit att antidepressiva läkemedel inte 

bara används vid en depression, utan att preparatet även kan användas mot psykiska 

symptom vid demens, som till exempel oro, sömnsvårigheter och ångest. 

En betydande riskfaktor är benskörhet. Vid benskörhet sker en förlust av benmassan vilket 

leder till en minskad hållfasthet och därmed en ökad risk för att drabbas av en höftfraktur. 

Ett sätt att förutspå en framtida risk, att råka ut för en höftfraktur, är att en mätning av 

bentätheten i höften kan göras (Olsson m.fl., 2010). 

Olsson m.fl. (2010) påstår att även tidigare lågenergifrakturer, vilket innebär en fraktur i 

samband med ett milt eller måttligt falltrauma i samma plan, till exempel snubbling på 

mattkant eller tröskel i hemmet, ökar risken för höftfraktur. Hos de patienter som haft en 

fraktur i höftbenet tidigare, finns en fördubblad risk att drabbas av en ny fraktur, oavsett 

bentäthet. Ytterligare en riskfaktor är låg vikt, ofta då dåligt nutrierade personer har en ökad 

tendens för att falla.  Många patienter som drabbas har ett Body Mass Index [BMI] på under 

20, vilket är den nedre gränsen för undernäring, vilket då kan öka risken för frakturer. Andra 

bidragande orsaker till höftfraktur är 0ckså fysisk inaktivitet, tobaksrökning, hög 

alkoholkonsumtion, fallbenägenhet, nedsatt syn och brist på vitamin D. Antalet falltrauma 

kan minskas genom att träna upp muskelstyrka och balans. Hur det ser ut i hemmiljön, som 
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till exempel belysning och trösklar samt mattor har också stor en betydelse för ett falltrauma 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Siber, Mears, Lee och Gottschalk (2011) beskriver att smärta i sig kan utlösa oro och rädsla 

hos patienterna vilket kan leda till att patienterna då kan utveckla ett förvirringstillstånd. 

Förvirringstillstånd var ett vanligt förekommande tillstånd i samband med höftfraktur. Detta 

tillstånd har ingen egentlig betydelse, och är inte heller något hinder för administrationen av 

opioider i tillräcklig mängd, för att uppnå en optimal smärtlindring varken hos patienter med 

eller utan redan existerande kognitiv försämring. Däremot kan smärta leda till en kognitiv 

försämring hos äldre patienter i samband med höftfraktur, vilket kan göra det svårare att 

göra en adekvat smärtbedömning. Socialstyrelsen (2009) skriver i sin rapport att äldre som 

drabbas av ett trauma såsom en höftfraktur vanligtvis utvecklar ett akut förvirringstillstånd 

som även kallas postoperativ förvirring. Detta tillstånd kan pågå i flera veckor, vilket kan 

innebära att det blir en extra påfrestning på kroppen i form av sömnstörningar. Därför är det 

viktigt att patienternas mentala status dokumenteras och även hur den mentala hälsan har 

varit innan skadan skedde.  

Typiska symtom enligt Olsson m.fl. (2010) vid en höftfraktur är en förkortning och utåtrota-

tion av benet samt smärta, se bild 2. En smärta som oftast är lokaliserad till ljumsken.  

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Typiskt symtom vid höftfraktur 
(Önnerfält & Önnerfält, 2014). 

Illustratör Roland van Veen 

medgivit tillstånd 2018-05-02 

 

Smärtmönstret ser olika ut allt beroende på vilken typ av höftfraktur och vilken typ av 

operation patienten kommer att genomgå. Enligt Sarlöv, Svensson och Larsson (2016) 

baseras själva behandlingsmetoden på frakturtyp, patientens ålder, funktionskrav, kognitiv 

funktion och medicinskt allmäntillstånd. 

Inkilade höftfrakturer är generellt sett lindrigare och ger som regel en mindre 

smärtupplevelse för patienten. Vid denna typ av fraktur kan personen ibland lyfta benet och 

ibland även gå obehindrat (Hård af Segerstad & Järhult, 2017). Dessa höftfrakturer indikerar 

inte alltid till en operation. En inkilad stabil collumfraktur kan behandlas konservativt med 

självläkning och markeringsbelastning, detta då frakturens båda fragment redan har hakat 

fast i varandra. Det är dock vanligt att operation ändå genomförs, allt för att minska risken 

för eventuella komplikationer i ett senare skede, som att frakturen övergår till att bli instabil 
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eller att höften går i nekros (Persson & Wingstrand, 2005). Vid frakturer av typen 

subtrokantär femurfraktur uppstår det ofta mer blödningar och svullnad i frakturområdet 

och därmed även mer smärta (Hommel & Bååth, 2013).  

2.5 Vårdkedja vid höftfraktur – ett snabbspår 

En optimering av hela vårdkedjan med snabba beslutsvägar och snabbt omhändertagande 

avseende diagnos, tidig operation, tidig gångbelastning samt fortsatt mobilisering och 

rehabilitering har visat sig förkorta vårdtiden samt förbättra patientens prognos gällande 

komplikationer och välbefinnande enligt Sarlöv m.fl. (2016). Nationella riktlinjer och 

kvalitetsregister rekommenderar för god och säker vård och att operationen skall ske inom 

24 timmar från ankomst till sjukhuset. Tidig operation och tidig mobilisering minskar risken 

för komplikationer både preoperativt samt postoperativt. En fördröjning av operation av den 

brutna höften medför ofta en ökad risk för trycksår, sjukdomsförekomst, medicinska 

komplikationer, infektioner samt en ökad dödlighet (Socialstyrelsen, 2009). 

Höftlinjen bygger på att vårdåtgärder påbörjas redan under ambulanstransporten in till 

sjukhuset. Den drabbade patienten skall legitimera sig och få ett identitetsband runt 

handleden. Ett 12-avlednings Elektrokardiogram [EKG] skall tas och olika blodprover inför 

operationen tas också, allt för att kunna förkorta tiden inför operation. Sjukhuset kontaktas 

för skrivning av röntgenremiss och inskrivning på vårdavdelningen. Andra åtgärder skall 

vara god smärtlindring, stabilisering av benet, syrgasbehandling och intravenös 

vätsketillförsel. Det flesta ambulansorganisationer har infört ett snabbspår vid misstänkt 

höftfraktur allt för att minska väntetiden till operation. Snabbspår innebär att 

ambulanssjukvården passerar akutmottagningen och transporterar den drabbade patienten 

direkt till röntgenavdelningen för bedömning av en misstänkt höftfraktur. Därefter läggs den 

drabbade patienten direkt in på vårdavdelningen om det visar sig vara en höftfraktur och 

förberedelser inför operationen påbörjas (Sarlöv m.fl., 2016). När höftfrakturen har 

konstaterats, ofta med hjälp av röntgen, bör patienten förberedas inför operation, som helst 

bör ske inom tjugofyra timmar. Intravenös vätska, det vill säga ett dropp, är då en viktig del 

av behandling inför operation eftersom patienten inte får äta och dricka utan svälter inför 

operationen. Patienten skall även vara smärtlindrad på ett optimalt sätt (Järhult & 

Offenbartl, 2013). 

En studie från Lund visade att patienter med trycksår i samband med höftfraktur minskade 

med 50 procent när det infördes en evidensbaserad vårdprocess för patienter med 

höftfraktur, den så kallade höftlinjen (Hommel, Björkelund, Thorngren & Ulander, 2007). 

Efter operation skall patienten mobiliseras direkt, vilket innebär att aktiviteter i dagligt liv 

[ADL] träning samt gångträning ska påbörjas. Samtidigt ska vårdpersonalen även motivera 

patienten till egen träning. Målet är med en operation är att stabilisera frakturen med 

osteosyntesmaterial så att patienten så fort som möjligt kan påbörja sin mobilisering. 
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2.6 Tidigare forskning 

Det finns sjukhus som har provat med att ge patienterna en smörgås eller näringsdryck i 

samband med sänggåendet inför natten. Detta har visat sig vara bra, patienterna har då fått 

en bra natt med god sömn. Då patienterna sovit gott under natten minskar risken att de 

vaknar och går upp och utsätter sig då inte för risken att falla med en eventuell höftfraktur 

som påföljd (Jansson, Nordell, Engelheart & Nordlund, 2009). 

Ett flertal studier har visat att kontroll och dokumentation av smärta är en viktig del i 

behandling av en höftfraktur allt för att få ett lyckat omvårdnadsresultat. Smärtkontrollen 

möjliggör det för patienterna att tidigt komma igång med sin mobilisering och därmed 

minskas risken för komplikationer som till exempel trycksår. En tidig mobilisering fungerar 

också som trombosprofylax, vilket kan förhindra risken för blodpropp (Bonnet & Marret, 

2005; Kehlet & Holte, 2001).  

Sjuksköterskorna började sin smärtbedömning hos patienterna med demens först genom att 

observera patienterna och genom detta göra en visuell bedömning av patienternas smärta. 

Därefter började sjuksköterskorna kommunicera med patienterna. Resultatet visade att 

majoriteten av demenspatienterna med höftfraktur uppvisade ett tydligare ansiktsuttryck av 

smärta än patienter utan demens. Dessutom upplevde sjuksköterskorna svårigheter att ta 

hand om patienter som inte var dementa. Patienter med en demenssjukdom visade sin 

smärta genom kroppsspråk. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bedöma smärtan 

hos patienterna med en demenssjukdom eller icke verbal kommunikativa patienter med 

höftfraktur (Krupic m.fl., 2018). Närstående till patienter med en kognitiv nedsättning 

känner sig belastade med känslor av maktlöshet och ledsamhet på grund av patienternas 

lidande. Däremot hade närstående till icke kognitivt nedsatta patienter bara positiva 

erfarenheter. De uttryckte positiva upplevelser av att se deras framsteg.  Närstående till båda 

grupperna upplevde påfrestningar på grund av att läkningsprocessen för höftfrakturer var 

långsam (Hedman, Strömberg, Grafström, & Heikkilä, 2011). 

Fealt, Ryden och Miles (1998) påvisade att smärta i samband med höftfrakturer inte 

behandlades tillräckligt på grund av en nedsatt kognitiv förmåga hos patienterna, patienterna 

fick mindre smärtlindring än vad som var ordinerat. Patienter som hade en kognitiv förmåga 

fick högre poäng vid den nonverbala smärtskattningen, dessa patienter fick sedan mindre 

smärtlindring efter operation. Holdgate, Shepherd och Huckson (2010) visade att många 

äldre är mer missnöjda med den preoperativa smärtbehandlingen än den postoperativa 

smärtbehandlingen. En obehandlad smärta kan öka risken för en långvarig smärta. Pfrunder, 

Falk och Lindström (2017) påvisade att en erfaren ambulanssjuksköterska gav mer 

smärtstillande läkemedel till patienterna i ett tidigt skede av patientens omvårdnad än en 

oerfaren ambulanssjuksköterska i det prehospitala arbetet. Layzell (2013) undersökte 

fördelen med en femoral nervblockad i sin studie och hade kommit fram till att denna typ av 

nervblockad kunde ge en viss smärtlindring och en mindre upplevelse av smärta vid 

omvårdnaden och vid olika undersökningar framförallt innan operation. 

Arinzon, Fidelman, Zuta, Peisakh och Berner (2005) påvisade att de äldre personerna 85 år 

och äldre lider mer av smärtan än yngre. Ålder i sig var en indikation på svaghet och hade en 
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stor betydelse för återhämtningen efter en höftfraktur. Känslan av att vara mer självständig 

var högre i gruppen unga äldre 65 till 74 år än i gruppen 85 år och äldre.  

2.7 Faktorer som påverkar smärtupplevelser 

Wilhelmsson (1997) beskriver att smärta genom tiderna har förklarats, som att den bland 

annat var ett gudomligt straff, kroppens varningssignal för fara, ett fysiologiskt fenomen eller 

en subjektiv upplevelse. Smärta i sig kan utveckla ångest, oro, stress och ibland rädsla som då 

kan vara relaterad till tidigare smärtupplevelser och kan öka upplevelsen av smärta. Övriga 

faktorer som kan öka smärtan är understimulering, isolering, depression, förstoppning, 

klåda, feber, ljus samt buller. Faktorer som kan minska smärta är kunskap, information, 

delaktighet, lugn, förtröstan, glädje, värme, kyla, massage samt smärtstillande läkemedel. 

När en välinformerad, delaktig och lugn patient upplever smärta, blir smärtan mindre 

kännbar, än om en otillräckligt informerad och orolig patient upplever smärta. 

Psykiska, kulturella och sociala faktorer såsom till exempel depression och etnicitet samt 

tidigare erfarenheter har stor betydelse för hur patienterna förmedlar sin smärtupplevelse 

(Blomberg, 2016). Linton (2013) berättar också hur smärtan upplevs och kan kopplas ihop 

med sociala och kulturella sammanhang. Därför måste vårdpersonalen vara lyhörd för dessa 

faktorer för att på bästa sätt kunna förstå patienterna med smärta och ge en god omvårdnad 

och minska smärtupplevelsen. Olsson m.fl. (2010) beskriver att det finns ett samband mellan 

ålder och grad av upplevd smärta. Ju yngre patienterna är, desto mer smärta upplevde de vid 

olika belastningar. En förklaring till detta samband kan vara, att de yngre patienterna 

förväntade sig att klara av mer aktivitet än de äldre.  

Svår smärta kan påverka patienternas andningsmönster och mobilisering, vilket kan medföra 

en ökad risk att patienterna drabbas av en lunginflammation. En väl smärtlindrad patient har 

större möjlighet att ta till sig information och medverkar med att ge adekvat anamnes och har 

lättare att samverka vid kliniska undersökningar. Det finns ett smärtminne vilket betyder att 

otillräcklig initial smärtbehandling kan leda till svårigheter att uppnå adekvat 

smärtbehandling efter operation och därmed minskas förutsättningarna för patienten till 

postoperativ mobilisering (Bosemark & Hommel, 2016). 

2.7.1 Smärtskattningsinstrument 

I detta stycke beskrivs olika smärtskalor som används för att bedöma smärtintensitet i den 

kliniska verksamheten och är kopplade till tre vårdvetenskapliga studier.  

Hall-Lord och Jakobsson (2013) beskriver Visuell analog skala [VAS], Numerisk 

smärtskattningsskala [NRS], Grafisk smärtskattningsskala [GRS] och Verbal beskrivande 

skattningsskala [VDS]. VAS-skalan är en 10 centimeter vertikal linje med två ändpunkter, 

ingen smärta och värsta tänkbara smärta. NRS är en variant av VAS, den är numrerad från o 

till 10 längs linjen, se bild 3.  GRS är en form av VAS och VDS, denna skala består av en linje 

med beskrivande ord eller bilder för smärtintensiteten placerade på linjen, se bild 4. 

Patienternas smärta ska bedömas både i vila och vid rörelse.  
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Bild 3 VAS/NRS-skala 

(Vårdhandboken, 2018) 

Illustratör Susanna Flodin 

medgivit tillstånd 2018-08-06 

 

Bild 4, GRS/VDS-skala 

(Faiz, 2014) 

Redaktör Merete Holtermann 

medgivit tillstånd 2018-08-09 

 

Bergh, Sjöström, Odén och Steen (2000) visade att möjligheterna till att använda 

smärtskalor minskas med ökad ålder. VAS-skalan tycks vara svårare att använda än de övriga 

skalorna. Enligt Briggs och Closs (1999) hade äldre kvinnor i samband med en akut operation 

lättare att uttrycka sin smärta på VDS-skalan än i VAS-skalan. Anledningen till att patienter 

inte kunde använda VAS var ofta en brist på förståelse eller svårigheter att kommunicera på 

grund av nedsatt syn eller hörsel. En annan studie har visat att sjuksköterskor inte alltid 

bedömer patienternas smärta med de bedömningsinstrument som finns, samt att 

patienternas smärta inte alltid dokumenteras. Den smärtbehandling som ändå ges utvärderas 

inte alltid heller (Eid & Bucknall, 2008). Hård af Segerstad och Järhult (2017) påstår att 

smärtan ger en långsammare läkning och förlänger lidandet. Därför är självskattningsskalor 

bättre än observations skalor eftersom det är patientens egen upplevda smärta som ska 

bedömas. 

2.8 En del av sjuksköterskans roll och ansvar 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2017) hävdar att när en person är i behov av vård, blir 

personen en patient och hamnar därmed i en beroendesituation gentemot vårdgivaren inom 

sjukvården. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att värna om patienternas autonomi och 

integritet. Det latinska ordet integritet betyder hel och okränkbar. Med autonomi menas att 

människan har rätten till självbestämmande. Alla människor har en integritet oavsett fysiskt 

tillstånd och intellektuell förmåga. Integritet minskar inte om personen är behov hjälp. 

Omvårdnaden skall organiseras i samverkan mellan sjuksköterskan, patienten och dess 

närstående för att kunna erbjuda goda förutsättningar för patienterna att kunna prioritera 

vilka omvårdnadsmål som skall sättas upp, vilka medel som skall användas och vilken 

uppföljning som krävs. Patienterna skall ses som en jämlik partner som vårdpersonal i 

vården, vilket förutsätter att sjuksköterskan är villig till att lyssna på patienternas behov. 

Omvårdnad är ett av sjuksköterskans specialistområden där målet med god omvårdnad är att 

främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan kan även ansvara för 

konsultation i teamet när det gäller smärta enligt SSF (2017). Sjuksköterskans kompetens 

består av ett helhetsperspektiv gällande patienternas hela livssituation inte bara 

sjukdomssituationen. Sjuksköterskans arbetsuppgifter inkluderar delar av patienternas 

behov gällande kommunikation, kognition, andning, cirkulation, nutrition, elimination, 
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personlig hygien, aktivitet och rörlighet, sömn och vila, smärta, psykosociala, andliga och 

kulturella faktorer. Willman, Stotlz och Bahtsevani (2006) skriver att det krävs ett 

vetenskapligt förhållningssätt samt att vårdgivaren skall kunna arbeta evidensbaserat för att 

patienterna skall få en säker och trygg vård. Evidensbaserad omvårdnad betyder att 

sjuksköterskorna skall tillämpa vetenskapliga bevis som bas för beslutet i patientvård och i 

sin bedömning. I Patientlagen (SFS 2014:821) kapitel 17 § 2 står det att patienterna ska få en 

kompetent och omsorgsfull hälso- och sjukvård som ska innehålla en god kvalitét och ska 

överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Senior Alert (2019) är ett nationellt kvalitetsregister och omfattar i första hand medborgare 

från 65 år och äldre vid deras kontakt med sjukvården. Registret innehåller fyra delar som 

alla ligger till grund för att sjuksköterskorna ska kunna arbeta på ett systematiskt arbetssätt 

runt de äldre patienterna, 65 år och uppåt, vad gäller patienternas omvårdnad. Syftet med 

Senior Alert är att arbeta förebyggande med åtgärder som vidtas för att förbättra vården och 

omhändertagandet av de drabbade patienterna och på så sätt öka patientsäkerheten. 

Förebyggande åtgärder för sjuksköterskorna är att identifiera risken för fall, trycksår, 

undernäring och ohälsa i munnen samt blåsfunktionen hos patienterna. Att arbeta med dessa 

områden är viktigt då de ofta hänger ihop. Till exempel en patient med dålig munhälsa och 

dålig tandstatus kan ha svårt att äta och kan bli undernärd och kan löpa en större risk att 

falla och drabbas av en höftfraktur. Vilket i sin tur kan orsaka trycksår både på grund av den 

höftrelaterade smärtan men även av undernäringen i sig. De evidensbaserade instrumenten 

för riskbedömning tillsammans med evidensbaserade åtgärder skapar en gemensam struktur 

för vård av patienter i slutenvården. Omvårdnadsåtgärder anpassas individuellt, det vill säga 

utifrån patienternas egen förmåga och patienternas egna önskemål och av behov. 

Sjuksköterskorna kan bidra till att minska risken för att äldre personer drabbas av en 

höftfraktur genom att informera om fallprevention samt undervisa om regelbunden träning, 

rökstopp, syn- och hörselhjälpmedel, betydelsen av stadiga skor både inom- och utomhus, 

bra hembelysning, undvika att ha sladdar på golvet och eventuellt använda gånghjälpmedel 

(Bosemark & Hommel, 2016). Lindholm (2013) beskriver att patienter med höftfraktur kan 

ha en ökad risk för trycksår och därför ska hudkostymen inspekteras regelbundet. Patienter 

som befinner sig i riskzonen för att utveckla trycksår ska ha förebyggande åtgärder så som en 

tryckavlastande madrass och eller ett vändschema om de har svårt att vända sig själva samt 

extra näring i form av till exempel näringsdryck. 

2.9 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta avsnitt beskrivs Eriksson (2018) syn på lidande av kroppslig smärta och olika typer av 

lidande som kan uppstå i samband med vården. Genom att förstå patienternas lidande är 

Erikssons teori lätt att följa för vårdpersonalen och främjar på så sätt patienternas hälsa. I 

vården kan patienterna möta tre olika typer av lidande; så som sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande. Ordet ”patient” betyder enligt Eriksson (2018) den lidande, den som tåligt 

föredrar samt uthärdar någonting. 
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Eriksson (2018) beskriver att människans förhållningssätt till lidandet kan vara på följande 

sätt: Förintelse av lidandet där människan försöker avlägsna lidandet. Förakt för lidandet 

där människan försöker höja sig över lidandet. Fly från lidandet där människan förnekar sitt 

lidande och försöker fly eller springa undan det. En resignation inför lidandet är, där 

människan har en öde betonad och känslofattig inställning till lidandet som då tas som ett 

givet oundviklig ont. Ödmjukhet för lidandet där människan försöker finna en mening med 

lidandet. Människans kamp är att försöka befria sig från det plågsamma lidandet eller att 

försöka göra sig ”vän” med det. 

2.9.1 Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande 

Eriksson (2018) beskriver att sjukdom och behandling kan åstadkomma ett lidande för 

patienten, framförallt i samband med olika behandlingar, då patienten kan uppleva smärta. 

Kroppslig smärta är ofta en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Relationen 

mellan smärta och lidandet står i centrum för patienterna. Ett outhärdligt lidande kan lindras 

genom att försöka reducera smärtan. Den kroppsliga smärtan fokuseras vanligtvis till en 

bestämd del av kroppen och den fångar upp hela människans uppmärksamhet vilket 

försvårar möjligheten till att kämpa mot sitt lidande. Kroppslig smärta kan bli outhärdlig och 

kan driva människan till en själslig eller andlig död vilket kan betyda att människan känner 

sig helt tom. Den kroppsliga smärtan bör lindras med alla till buds stående medel. Kroppslig 

smärta är inte bara kroppslig utan den omger människan som helhet. Själsligt och andligt 

lidande förorsakas av de upplevelser av förnedring, skam och skuld som människan relaterar 

till sin sjukdom eller behandling.  

Eriksson (2018) upplyser att kränkning av patientens värdighet som människa utgör den 

vanligaste förekommande formen av vårdlidande. Med att kränka patientens värdighet 

menas att ta ifrån dem möjligheten att helt och fullt vara människa. Till den mänskliga 

värdigheten hör även frihet att få välja och rätten att skydda sig. Att använda makt är ett sätt 

som kan åstadkomma ett lidande för den andre. Att utöva makt är att ta ifrån den andre 

människan frihet eftersom människan då tvingas att göra handlingar utan sin egen fria vilja. 

Att få uppleva att människan har ett egenvärde, har en grundläggande betydelse för 

hälsoprocessen. 

Eriksson (2018) beskriver att sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient kan beröra 

hela människans livssituation. Det självklara inlärda livet kan mer eller mindre tas ifrån 

människan. Livslidande kan innebära allt från ett hot mot en total existens till en förlust av 

möjligheten att fullfölja olika sociala uppdrag, att uppleva en känsla av att inte klara av eller 

uppleva sig sakna ett värde eller en uppgift i livet. En plötslig påtvingad förändring i livet kan 

skapa ett livslidande. 

2.9.2 Lidandet kan lindras 

Förutsättningarna för att lindra lidandet är att en vårdkultur bör skapas där patienten känner 

sig välkommen, respekterad och sedd. Patienten ska få uppleva rätten och utrymmet att vara 

patient. Att lindra lidandet innebär framförallt att inte kränka människans värdighet, inte 
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fördöma, inte heller missbruka makt utan i stället ge den vård som behövs. Att få möjlighet 

att tvätta händerna eller borsta tänderna, att erbjuda deodorant eller kamning av håret kan 

ge patienten ny kraft och en känsla av värde som människa. Lidandet kan lindras genom en 

vänlig blick, ett ord, en smekning eller något annat uttryck som ger en härlig känsla. Dessa 

handlingar av lindring är dock individuella (Eriksson, 2018). 

2.10 Problemformulering 

Höftfrakturer är en vanligt förekommande skada hos äldre patienter där smärta är ett 

specifikt symtom. Patienter som drabbas av en höftfraktur känner vanligtvis en stark 

smärtupplevelse, och den kan för de flesta även vara omvälvande med starka upplevelser. 

Tidigare forskning visar att erfarenheten vid höftfraktur är en individuell upplevelse och kan 

därför vara svår att bedöma för vårdpersonalen. En höftfraktur kan vara en enorm belastning 

för kroppen på grund av smärtan, vilket kan innebära ett lidande för patienterna. För att 

patienterna skall återfå en god fysisk förmåga krävs att patienterna är väl smärtlindrade. 

Genom att lyfta fram patienternas erfarenheter vid höftfraktur där smärtan är en del i 

samband med omvårdnad och mobilisering, kan den ge en fördjupad kunskap och förståelse 

vad det gäller sjuksköterskornas val av omvårdnad. En av sjuksköterskans viktigaste 

uppgifter är att lindra lidande, som till exempel patienternas smärta.  En fördjupad kunskap 

hos sjuksköterskorna och en förståelse för patienternas erfarenheter vid höftfraktur kan ge en 

god erfarenhet av sjukhusvistelsen för patienterna och därmed lindras lidandet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldre patienters erfarenheter vid höftfraktur. 

4 METOD 

I detta avsnitt beskrivs vald metod, urval och datainsamling, genomförande och analys. 

Avsnittet avslutas med etiska överväganden. 

Författarna har valt att göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a). Vid en 

litteraturöversikt tas befintlig forskning fram, allt för att få en förståelse av vad som 

studerats, vilka metoder och teoretiska utgångspunkter som används för att nämna vissa 

aspekter inom sjuksköterskans kompetensområde. En litteraturöversikt beskrivs som ett 

strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt över det valda området med en grund i de 

valda artiklarnas resultat. En litteraturöversikt ska utgå från att samla en helhetssyn av ett 
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begränsat område samt att skapa ett underlag för kritisk granskning av ett kunskapsområde 

av de valda vetenskapliga artiklarna. Denna metod anses vara lämplig för syftet av detta 

examensarbete, allt för att skapa ett strukturerat arbetssätt genom att identifiera artiklar, 

kvalitetsgranska och analysera för att sammanställa ett nytt resultat av redan publicerad 

forskning (Friberg, 2017a). 

4.1 Urval och datainsamling 

Begränsning i urval gjordes utifrån; språk, publicerings år 2002–2017, typ av studie och 

ålder på de personer som deltagit i tidigare studier. Inklusionskriterier var att artiklarna som 

granskas ska; svara på studiens syfte, de ska vara skrivna på engelska, utgivna och- eller 

publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter och vara Peer Reviewed, de ska också vara 

godkända av en etisk kommitté, de kan även vara med både kvalitativa eller kvantitativa 

ansatser. Tidsbegränsningen sattes till en början med 10 år. Då det var svårt att hitta artiklar 

som svarar på syftet utökades tidsspannet till 15 år. Exklusionskriterier är artiklar som 

beskrev erfarenheter och upplevelse i samband med artros, det vill säga en förslitning av 

brosk i höftleden, trauma såsom trafikolycka eller annat högenergitrauma och höftplastik 

vilket innebär en höftledsprotesoperation. Studier av deltagare med en ålder under 50 

exkluderades, eftersom en höftfraktur enligt Rikshöft (2015) sällan drabbar personer under 

50 år och om det görs, krävs det ett större våld såsom trafikolyckor eller ett högenergi fall. 

Även artiklar som hade fokus på läkare eller annan sjukvårdspersonal exkluderades 

tillsammans med icke etiskt godkända artiklar. 

Data Sökningen gjordes i databaserna PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature [CINAHL] vilka båda presenterar omvårdnadsforskning. Databasen 

PubMed är en bred databas som täcker områden som medicin, omvårdnad och odontologi 

och CINAHL täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Därför valdes de två 

databaserna för datainsamling. Sökorden kombinerades med ”AND" en av de så kallade 

booleska operatorerna (Forsberg & Wengström, 2015). Sökstrategier formulerades med hjälp 

av Kristensson (2014) över vilka sökvägar som skulle användas samt hur sökningen skulle 

ske. Syftet var att beskriva äldre patienters erfarenheter vid höftfraktur. Utifrån studiens 

syfte valdes sökorden höftfraktur, smärta, upplevelser, patienter och äldre. Till slut blev 

sökorden som användes i sökningsprocessen ”Hip fractures, Pain, Experiences, Patients, 

Older, Nursing, Nursing Care och Elderly med hjälp av Swe-MeSH. 

I sökprocessen valdes direkt att kombinera olika sökord istället för att söka på enstaka ord 

allt för att få ett hanterbart resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Det gjordes olika 

sökkombinationer för att inte missa intressanta artiklar. Även en manuell sökning utfördes 

genom att söka i referenslistorna på redan valda artiklar. Författarna valde att inte 

presentera sökkombinationerna som gav noll träffar. Hur de olika sökorden har kombinerats 

visas i sökmatrisen, se bilaga A. I bilaga A presenteras också de valda sökorden och antalet 

träffar, samt hur artiklarna valdes ut, vilket innebär hur de gallrades ut samt vilka databaser 

som används. Därefter gjordes en sammanfattning av artiklarna en så kallad artikelmatris, se 

bilaga B. I bilaga B visas författare/årtal/tidskrift och land, titel, syfte, metod och design, 
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urval och studiernas resultat. Av de 12 artiklar som har valts ut är tio artiklar med kvalitativ 

ansats och två artiklar är med kvantitativ ansats. Alla artiklar har tidigare varit publicerade i 

någon vårdvetenskaplig tidskrift. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enligt Friberg 

(2017b). I bilaga C finns frågor som användes vid granskningen av de tio kvalitativa 

artiklarna och i bilaga D finns de frågor som användes vid granskningen av de två 

kvantitativa artiklarna. Varje fråga poängsattes med noll eller ett poäng. Besvarades frågan 

med ja eller bra fick frågan ett poäng, blev svaret ett nej fick frågan noll poäng. Därefter 

bedömdes artiklarnas kvalité, genom en uppsatt skala där ett till fem poäng gav en låg 

kvalitét, sex till tio poäng gav en medelkvalitét och elva till 14 poäng gav en hög kvalitét på 

studierna. Utifrån denna poänggranskning fick tre artiklar nio till tio poäng det vill säga 

medelkvalitét och övriga nio fick poängen elva till 13 poäng och därmed en hög kvalitét.  

Vid granskning av artiklarna hade författarna av detta examensarbete även fokus på 

deltagarna i respektive studie samt vilka deltagande grupper som är mest representerade. I 

de flesta fall var personer äldre och äldre med en kognitionsnedsättning. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen följde Fribergs beskrivning, vilken ansågs vara lämplig för detta examensarbete 

(Friberg, 2017a)  

Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet till delar samt därifrån till en ny 

helhet. Detta är ett vanligt sätt vid kvalitativa studier. I steg 1 av analysen lästes de valda 

artiklarna flera gånger av författarna var för sig med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt 

för att få en helhetsbild av artiklarnas innehåll, detta kallas att anlägga ett 

helikopterperspektiv enligt Friberg (2017a). Därefter lästes de igen i sin helhet med en 

öppenhet och följsamhet för att få förstå artiklarnas resultat, innehåll samt sammanhang 

relaterat till studiens syfte och fokus på studiernas resultat. Vid denna läsning hade 

författarna fokus på det fenomen som studerats såsom erfarenheter vid höftfraktur, dessa 

fenomen skrevs ner på post it-lappar. Därefter satt författarna tillsammans och gjorde en 

sammanställning av intressanta delar relaterat till syfte. Friberg (2017a) beskriver att 

kvalitativa studier ofta presenterar sitt resultat i form av teman eller kategorier och 

eventuella subteman eller alternativ subkategori. Analysen började med att söka likheter och 

skillnader i artiklarnas syfte därefter metodens tillvägagångssätt samt resultat. I steg 2 

identifierades nyckel fynden i varje studie genom att lägga fokus på varje enskilt resultat. 

Därefter formulerades teman genom att analysera resultatens text samt citat. Under steg 3 

gjordes en sammanställning av varje resultat för att få en överblick över det analyserade 

materialet för att lättare kunna se vad som analyserades. 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet har följt de regler och riktlinjer för forskning som finns, vilket innebär att 

inte fabricera, förfalska eller plagiera vetenskapliga data och/eller resultat (CODEX, 2018). 
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Då författarna till detta examensarbete endast använt sig av studiematerial som tidigare varit 

publicerat i vetenskapliga tidskrifter ansågs att inget nytt etiskt godkännande behövdes. 

Artiklarna är Peer Reviewed och innebär att de omfattas av god forskningssed enligt 

Vetenskapsrådet (2017). Författarna har förhållit sig objektiva vid översättning av artiklarna 

som varit skrivna på annat språk än författarnas modersmål, svenska och hindi. Författarna 

har även tagit hjälp av bland annat Google translate och engelsk-svenskt lexikon, vid 

översättning av artiklarna, detta för att inte resultaten skulle förändras eller förvrängas. 

5 RESULTAT 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva äldre patienters erfarenhet vid en 

höftfraktur. Resultat baseras på åtta vetenskapliga artiklar från Sverige, tre artiklar från 

Storbritannien och en artikel från Amerikas Förenta Stater [USA]. Analysen av de 12 utvalda 

artiklarna som granskades, resulterade i form av tre olika teman. Resultatet sammanfattas 

med att smärta är som mest kännbar vid rörelse samt lindrigare när patienten är i ett 

viloläge, smärta lindras av smärtlindring, smärta påverkas av kommunikation och 

information inom vården samt att livet kan upplevas något begränsat efter en höftfraktur. 

Likheter och skillnader har kunnat urskiljas i artiklarna, först presenteras likheter och 

skillnader i syftet. Därefter följer likheter och skillnader i metod. Slutligen presenteras 

artiklarnas resultat indelade i de tre olika teman som framkom. 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Alla artiklarna hade indirekt olika syften, men alla berörde på något sätt erfarenheten av att 

ha drabbats av en höftfraktur.  

Studierna av (Archibald, 2003; Pownall, 2004) hade som syfte att beskriva individens 

erfarenheter och förstå patientens personliga erfarenheter vid höftfraktur. Pownall (2004) 

hade även ett syfte att belysa omvårdnadsfrågor genom patientens ögon. Även Hommel, 

Kock, Persson och Werntoft (2012) beskriver att syftet är att undersöka patientens åsikt av 

omvårdnaden under behandling vid en höftfraktur. A´Court, Lees, Harrison, Ankers och 

Reed (2017) undersökte sambandet mellan smärtupplevelse, anestesimetod och 

behandlingsform. Mauleon, Palo-Bengtsson och Ekman (2007) ville undersöka erfarenheter 

av lokalbedövning och vad en kirurgisk vård innebär för patienterna med höftfraktur. Syftet 

med Bergh, Jakobsson, Sjöström och Steen (2005b) studie var att undersöka hur äldre 

personer som genomgått en höftoperation beskrev sin erfarenhet av smärta. Bergh m.fl. 

(2005a) undersökte i sin studie med vilka ord äldre personer beskriver sin smärta och 

smärtbedömning och sedan jämfördes det med en befintlig bedömningsmall. Hall-Lord, 

Wilde Larsson, Bååth och Johansson (2004) undersökte den fysiska smärtan hos äldre 
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personer med en höftfraktur samt om det finns ett samband med bakomliggande faktorer så 

som förvirringstillstånd, utmattning och frakturtyper. 

Gesar, Hommel, Hedin och Bååth (2017) hade syftet att undersöka friska äldre personers 

uppfattning om sin egen förmåga att återfå sin tidigare funktion i den akuta fasen. Syftet med 

studien av Olsson, Nyström, Karlsson och Ekman (2006) var att beskriva patienternas egen 

uppfattning om sin situation och synpunkter på deras eget ansvar i rehabiliteringsprocessen. 

Morrison m.fl. (2003) undersökte hur patienternas smärta påverkade 

rehabiliteringsprocessen. Aronsson, Björkdahl och Wireklint Sundström (2014) undersökte 

äldre personers erfarenheter inom den prehospitala miljön vid misstänkta höftfrakturer efter 

ett fall. 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Tio av artiklarna som granskades är med kvalitativ metod  (Archibald, 2003; Aronsson m.fl., 

2014; Bergh m.fl., 2005a; Bergh m.fl., 2005b; Gesar m.fl., 2017; Hall-Lord m.fl.,2004; 

Hommel m.fl., 2012; Mauleon m.fl., 2007; Olsson m.fl., 2007; Pownall, 2004). Två artiklar 

granskades med kvantitativ ansats (A´Court m.fl, 2017; Morrison m.fl., 2003). 

Datainsamling gjordes via intervjumetod i elva av de 12 granskade studierna (Archibald, 

2003;  Aronsson m.fl., 2014; Bergh m.fl., 2005a; Bergh m.fl., 2005b; Gesar m.fl., 2017; Hall-

Lord m.fl., 2004; Hommel m.fl., 2012; Mauleon m.fl., 2007; Morrison m.fl., 2003; Olsson 

m.fl., 2007; Pownall, 2004). Dock skildes intervjumetoderna åt. Archibald (2003) hade en 

ostrukturerad intervju med öppna frågor. Aronsson m.fl. (2014) hade enskilda intervjuer i 

hemmet. Bergh m.fl. (2005a) hade både en semistrukturerad och strukturerad 

intervjumetod, ansikte mot ansikte, vilket även Bergh m.fl. (2005b) hade. Pownall (2004) 

hade strukturerade frågor. 

I fyra av studierna inkluderades både kvinnor och män vilka alla var över 65 år (Archibald, 

2003; Aronsson m.fl., 2014; Hall-Lord m.fl., 2004; Olsson m.fl., 2007). I övriga studier 

framgick inte vilket kön deltagarna hade men samtliga deltagare var över 65 år (A´Court 

m.fl., 2017; Bergh m.fl., 2005a; Bergh m.fl., 2005b; Gesar m.fl., 2017; Hommel m.fl., 2012; 

Mauleon m.fl., 2007; Morrison m.fl., 2003; Pownall, 2004). Antalet deltagare skiljde sig åt i 

samtliga studier (A´Court m.fl., 2017; Archibald, 2003; Aronsson m.fl., 2014; Bergh m.fl., 

2005a; Bergh m.fl., 2005b; Gesar m.fl., 2017; Hall-Lord m.fl., 2004; Hommel m.fl., 2012; 

Mauleon m.fl., 2007;  Morrison m.fl., 2003; Olsson m.fl., 2007; Pownall, 2004), allt från en 

deltagare (Pownall, 2004) till 411 deltagare (Morrison m.fl., 2003). Studierna analyserades 

med olika metoder, Archibald (2003) och Mauleon m.fl. (2007) använde sig av en 

fenomenologisk analysmetod. En innehållsanalys gjordes av (Aronsson m.fl., 2014; Gesar 

m.fl., 2017; Hall-Lord m.fl., 2004; Hommel m.fl., 2012; Pownall, 2004). Olsson m.fl. (2007) 

analyserade sin studie med en fenomenografisk analysmetod. Bergh m.fl. (2005a) och Bergh 

m.fl. (2005b) gjorde en kvalitativ analysmetod.  De två kvantitativa artiklarna analyserades 

med hjälp av statistiska dataprogram, GraphPAD Prism (A´Court m.fl., 2017) och Clarify 

(Morrison m.fl., 2003). 
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5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

De tre teman som framkom var erfarenheter av smärta och smärtlindring, erfarenheter av 

oro, osäkerhet och självständighet samt erfarenheter av kommunikation i vården. 

5.3.1 Erfarenheter av smärta och smärtlindring 

Smärta har varit en central erfarenhet för patienterna i samband med en höftfraktur. Den är 

värst vid rörelse och är under kontroll vid ett stillsamt läge (Archibald, 2003; Bergh m.fl., 

2005a; Hall-Lord m.fl., 2004; Hommel m.fl., 2012). I studien av Pownall (2004) uttryckte 

patienten att smärtan var outhärdligt framförallt vid rörelse och ville bli av med smärtan. 

Archibald (2003) nämner i sin studie att patienterna upplevde mer smärta i samband med 

förflyttningar till exempel i och ur sängen samt vid toalettbesök.  

Bergh m.fl. (2005b) beskrev också skillnader om hur olika rörelser kan framkalla smärta. 

Rörelserna beskrevs som generella och har inte någon speciell anknytning till kroppsdelar. 

Dels som specifika rörelser som utlöser smärta utan att belasta kroppsvikten på benet. Alla 

rörelse gjorde dock att patienterna upplevde kraftig smärta. I samband med rörelse och 

smärta upplevde patienten ett obehag i form av yrsel. “But every movement is a very heavy 

pain” “I can't lift my leg - I can't turn… without the pain being so severe that it feels like I´m 

going to faint” (Bergh m.fl., 2005b, s. 355). 

Archibald (2003) och Bergh m.fl. (2005b) menade att smärtan kan lindras genom att inte 

röra sig. Archibald (2003) beskrev även att smärtan kan lindras genom vila och därmed 

minskad rörelse vilket gjorde det lättare när patienterna sedan behövde förflytta sig. 

I en studie från Sverige av Hall-Lord m.fl. (2004) fann de att de flesta patienterna hade en 

intensiv smärta innan operation både i vila och rörelse, de beskrev också att smärtan 

minskade under tiden på sjukhuset. Två skilda studier beskrev att smärtan skilde sig åt 

mellan individerna samt att höftsmärtan var något som fanns med under hela 

sjukhusvistelsen (Archibald, 2003; Hommel m.fl., 2012).  

Enligt resultatet i studien av (Bergh m.fl., 2005b) var smärtan konstant närvarande innan 

operation och även efter operation. Patienterna vågade inte röra sig i sängen på grund av att 

smärtan var plågsam. De vågade inte bejaka sin smärta, de vågade heller inte be om hjälp 

eller om smärtlindring eftersom patienterna upplevde att de inte hade rätt ord för att 

beskriva sin upplevda smärta. Archibald (2003) påstod att smärtan blev förstärkt under 

förberedelsefasen genom ljud som fanns i rummet. Själva ljudet skapade en otrygghet hos 

patienterna samt en känsla av att tiden stod still. 

Hommel m.fl. (2012) beskrev att fler patienter accepterade smärtan, detta på grund av att de 

visste att de har varit med ett trauma. Mauleon m.fl. (2007) visade i sin studie att patienter 

ansåg lidandet av smärta som en neutral sak. Enligt deltagarna i studien var smärta en 

oundviklig upplevelse i samband med att få bedövning innan operation. 

En studie från Sverige av Bergh m.fl. (2005b) har funnit, att när patienterna berättar om sin 

smärta, berättar de även om smärtans lokalisation, karaktär samt intensitet. Patienterna 
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lokaliserade inte sin smärta enbart till höften, utan smärtan lokaliserades även till andra 

speciella kroppsdelar som till exempel huvud, rygg, lår, ljumske, ben och knä eller fot. Bergh 

m.fl. (2005b) kom fram till att de flesta aktiviteter i samband med omvårdnad samt 

rehabilitering förorsakar smärta. Archibald (2003) beskrev att i samband med att patienten 

föll och fick en höftfraktur uppstod smärtan omedelbart.  De flesta informanter i studien 

lokaliserade smärtan till höften de hade brutit. Smärtan gjorde det svårare att skaffa hjälp. 

Efter det att höftfrakturen hade blivit åtgärdad var det inte smärtan som var i fokus som vid 

skadetillfället utan nu mer hur de lyckades skaffa hjälp. I studien av Bergh m.fl. (2005b) 

räknade en del deltagare upp att smärtan var kopplad till själva skadan och tillhör 

läkningsprocessen. 

Aronsson m.fl. (2014) beskrev i sitt resultat att den prehospitala akutvården verkade effektiv, 

strukturerad, och rationell vilket karakteriserades genom att den fungerade smidigt med ett 

antal åtgärder som vidtagits. Patienterna upplevde att bekräftelse och närvaro av 

vårdpersonalen kunde ge en mindre smärtupplevelse. I studien av Archibald (2003) 

upplevde patienterna att vårdgivaren inte hade tillräckligt med kunskap om patienternas 

smärta och om smärtlindring, vilket ledde till mer smärta än nödvändigt under hela 

rehabiliteringsfasen och de beskrev vården som ett misslyckande. Mauleon m.fl. (2007) 

visade att det uppstod några frågor hos patienterna bland annat varför de hade så mycket 

smärta samt varför de inte fick tillräckligt med smärtstillande läkemedel. Bergh m.fl. (2005b) 

beskrev att patienterna fick smärtlindring inför träning för att minska smärtan, dock gav den 

en för liten effekt för att kunna träna utan smärta. Archibald (2003) fann i sin studie att 

patienterna erhöll smärtlindring vid ankomst till traumaenheten men att den var otillräcklig. 

Patienterna upplevde fortfarande smärta och att den smärtlindring de fått inte gjorde någon 

nytta. ”[The pain was] terrible. Yes, while I was in the [orthopaedic trauma unit] I had a lot of 

pain. Of course, I was on painkillers, like, but they didn't seem to do much good” (Archibald, 

2003, s. 388). En studie från Sverige av Hommel m.fl. (2012) visade att patienterna tyckte 

smärtlindringen hade en god effekt. En del patienter var rädda för en motsatt effekt. Många 

patienter litade på personalens kunskap kring smärtlindring.  

5.3.2 Erfarenheter av oro, osäkerhet och självständighet 

Bergh m.fl. (2005b) beskrev att efter operationen av en höftplastik eller en höftfraktur 

upplevde patienterna en positiv känsla och en minskad oro. Patienterna ansåg att skadan var 

åtgärdad och att smärtan skulle försvinna och därmed minskade oron. Mauleon m.fl. (2007) 

visade att lokalbedövning hade en hjälpsam effekt. Den hjälpte patienterna att hantera sin 

osäkerhet vad gäller patienternas situation i samband med höftfrakturen. 

Patienterna upplevde i samband med operation att …” I didn't think of it as my leg or me 

being operated on” (Mauleon m.fl., 2007, s. 896). De äldre patienterna kunde höra ett ljud av 

sågning och hammarslag vilket ledde till blandade upplevelser. En sådan erfarenhet gav mer 

ångest och stress, framförallt bland de patienterna som från början inte hade något 

förtroende eller känsla av förtroende för vården (Mauleon m.fl., 2007). 

Gesar m.fl. (2017) beskrev att på sjukhuset upplevde patienterna att osäkerheten minskade 

då de snabbt kunde få stöd och hjälp om det behövdes, men hade tankar över hur smärtan 
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skulle hanteras hemma. Dessa tankar bidrog till en oro för att återvända hem och för en 

rädsla för ett nytt fall. I studien av Olsson m.fl. (2006) gjordes tre olika grupper vid 

höftfraktur, en grupp som var ansvariga för sin återhämtning från en höftfraktur, andra 

gruppen som kategoriserades som delvis ansvariga men inte helt ansvariga för sin 

återhämtning och den tredje gruppen som inte var ansvariga alls och inte heller medvetna 

om sitt eget ansvar. Ett gemensamt tema hittades i alla grupperna, det var orolighet. Alla 

deltagare i studien oroade sig för sin framtid och förmågan att kunna gå igen (Olsson m.fl., 

2006). Patienterna uttryckte att de inte kan gå ut själva för promenader samt uttryckte en 

rädsla för att falla på nytt (Bergh m.fl., 2005b; Gesar m.fl., 2017). Enligt Bergh m.fl. (2005b) 

uttryckte patienterna en oro för att inte kunna klara sig själva och framförallt att bli beroende 

av andra, vilket en patient beskrev: ”… Well, just walking on almost flat ground and falling, 

which means that I do not want to go out alone anymore without having somebody to hold on 

to.” (Bergh m.fl., 2005b, s. 356). 

Bergh m.fl. (2005b) beskrev att patienterna visade en rädsla inför framtiden, samt undrade 

hur de skulle klara sig ensamma hemma, om de bodde själva. Den förändrade 

självständigheten som uppstod efter en höftfraktur, gör att patienterna utsätts för känslor av 

hjälplöshet och hopplöshet. Gesar m.fl. (2017) beskrev att patienterna krävde mer hjälp vid 

mobilisering och var försiktiga. De gick inte själva vilket gjorde dem mer beroende av hjälp 

på vårdavdelningen. Enligt Hommel m.fl. (2012) upplevde patienterna att benen var stela 

och domnade. Därför upplevdes svårigheter med att komma igång. Hall-Lord m.fl. (2004) 

studerade och jämförde två grupper med personer som genomgått en höftoperation. 

Gruppen bestod av både män och kvinnor. I den ena gruppen var det personer som hade fler 

kroniska sjukdomar än i den andra gruppen. Resultatet från denna studie visade att den 

grupp som hade kroniska sjukdomar, upplevde en förändrad självständighet i form av till 

exempel en rörelsebegränsning än i den friskare gruppen. I gruppen med kronisk sjuka sågs 

även att de upplevde en ökad trötthet, svårighet att sova samt oro och rädsla. De upplevde 

heller ingen tro på förbättring, kände sig beroende, hade inget hopp eller mening jämfört 

med den andra gruppen (Hall-Lord m.fl., 2004). 

Archibald (2003) beskrev att patienterna kunde hamna i beroende situationer trots vårdens 

ansträngningar. Patienterna vittnade om att vardagliga aktiviteter blev lidande och ett 

beroende av andra personer ökade efter operationen vilket upplevdes negativt av patienterna. 

Gesar m.fl. (2017) bevisade att höftfrakturen var en ny erfarenhet och det fanns en osäkerhet 

om hur detta skulle påverka livet i framtiden. En del upplevde tvivel, rädsla och hopp om 

livet att återhämta sig, samt att få tillbaka sin tidigare funktion. Patienterna var övertygade 

om att tiden skulle visa vilka behov som kommer att uppstå. En del informanter skulle vilja 

göra det lättare för sig och inte falla in i stressen på grund av de inte klarade vissa saker efter 

operation (Gesar m.fl., 2017). ”… I would like to easier and not to feel stress and that you 

have to cope with certain things that you cannot handle when you have recently undergone 

an operation…” (Gesar m.fl., 2017, s. 55).  

Enligt Hommel m.fl. (2012) beskrev patienterna att de upplevde nervositet inför träning och 

mobilisering. Mobiliseringen upplevdes som tuff. Personalen var hårdhänt de första dagarna, 

dock förstod ändå patienterna att det var en fördel med detta. Patienterna uttryckte att de 

kände sig tryggare att träna med sjukgymnasten än med en sjuksköterska eller annan 
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vårdpersonal och tyckte att de behöver mer träning med sjukgymnast. Archibald (2003) 

beskrev att motivationen blir en nyckelaspekt i mobilisering och rehabilitering och vägen från 

en beroendesituation till att bli självständig. 

5.3.3 Erfarenheter av kommunikation i vården 

Det framkom av Archibald (2003) att patienter hade behov av att få sina framsteg bekräftade. 

Detta talar för att det krävs en motivation för att återfå sin självständighet. Den fungerar som 

drivmedel för patienterna i sin träning trots att det föreligger hinder i form av brist på 

information. En studie från Sverige av Aronsson m.fl. (2014) beskrev att patienterna saknade 

plats för sina känslor i vården. Vissa av patienterna beskrev sina känslor av utanförskap när 

vårdpersonalen gör interventioner utan att patienterna meddelas om vad som pågick. 

Patienterna upplevde brist på information och medkänsla. Genom att diskutera eller prata 

med patienterna, upplevde de, det som att bli sedd vilket skapade en mer varm atmosfär och 

gav en upplevelse av välmående.  ”They were so friendly all the time. //They asked if I was 

lying comfortably on the stretcher…//… nothing was a problem for them.”  (Aronsson m.fl., 

2014, s. 3119). En patient uttryckte i en studie av Pownall (2004) att informationen gavs till 

anhöriga och inte alltid till den de rörde. Patienterna upplevde personalens empati som en 

känsla av välbefinnande. En patient uttryckte det som ”Whatever you do out of love can only 

be good” (Aronsson m.fl., 2014 s. 3118). Liknande uppfattning framkom i studien av Mauleon 

m.fl. (2007) att patienter behövde bli sedda ur ett patientperspektiv. Enligt Hommel m.fl. 

(2012) beskrev en patient att personalen använde VAS-skalan för att bedöma 

smärtintensiteten. Patienten upplevde att det var svårt att uppge sin smärta på VAS-skalan. 

6 DISKUSSION 

Nedan kommer metoddiskussion, resultatdiskussion samt en etisk diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt utfördes vilket enligt Friberg (2017a) innebär att systematisk söka, 

kritisk granska och därefter sammanställa litteratur inom det valda ämnet eller 

problemområdet. Den valda metoden var lämplig och fördelaktig för studien, att 

sammanställa relevant kunskap som kunde svara på syftet.  

Litteratursökningen har skett genom databaserna PubMed och CINAHL och en manuell-

sökning utifrån studiens syfte, inklusionskriterier och exklusionskriterier. PubMed täcker 

omvårdnad, medicin och odontologi samt CINAHL som täcker omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi, vilket leder till en stark trovärdighet av studiens resultat eftersom de två 

databaserna inkluderar vårdvetenskapliga forskningar enligt Forsberg och Wengström 
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(2015). Det användes MeSH termer för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar i de olika 

databaserna. Sökorden översattes med hjälp av ett MeSH-termlexikon. Syftet med studien 

har varit att fokusera på äldre personers erfarenhet vid höftfraktur, därför har författarna 

inte använt sig av sökord som läkare eller sjuksköterska. Vid översättning av ordet äldre i 

MeSH-term ges träffen ”fragil older” och ”fragil elderly”. När ett sådant ord användes i 

sökningen gav sökningen många träffar och irrelevanta artiklar. Därför söktes det bara med 

”older” och ”elderly”.  

I denna litteraturöversikt inkluderades både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar 

vilket kan vara en fördel då ett specifikt fenomen ska studeras, samtidigt kan det öka en 

studiens giltighet (Forsberg & Wengström, 2015). Datainsamling, granskning av 

vetenskapliga artiklar samt dataanalys gjordes enligt en modell av Friberg (2017a). Hela 

metoddelen arbetades fram tillsammans av båda författarna. Artiklarna granskades och 

analyserades på var sitt håll, för att sedan sammanställas tillsammans vilket stärker studiens 

trovärdighet. Inga inklusionskriterier eller exklusionskriterier formulerades utifrån 

genusperspektiv eller utifrån en specifik typ av höftfraktur, såsom lårbensfrakturer, vilket 

kunde ha gett bortfall av vårdvetenskapliga artiklar och kunde då vara en svaghet i studien.  

Studiens resultat presenteras av 12 artiklar, varav åtta artiklar är från Sverige, tre artiklar är 

från Storbritannien och en artikel är från USA. Då majoriteten av de vetenskapliga studierna 

är genomförda i Sverige, kan resultatet ges en större möjlighet till överförbarhet till svensk 

sjukvård vilket Henricsson (2012) beskriver. 

Polit och Beck (2004) beskriver att kvalitativ forskning baseras på samtal direkt med 

patienter eller observationer av patienter som har förstahandserfarenheter om det fenomen 

som studeras. Genom att använda fler kvalitativa artiklar i studien gavs en större möjlighet 

för att fånga upp patienternas erfarenheter av smärta, oro och kommunikation. Vissa delar av 

artiklarna översattes med hjälp av Google Translate vilket kan ha medfört en ökad risk för en 

eventuell feltolkning rent språkmässigt. Författarna har stora erfarenheter av omvårdnad och 

behandlingar vid höftfraktur vilket kan ha medfört en omedveten förförståelse av artiklarna. 

Men det har varit en strävan efter att vara så objektiv och neutral som möjligt. Enligt Polit 

och Beck (2004) kan giltigheten i studiens resultat påverkas beroende på författarnas 

förförståelse av det studerade ämnet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras de tre teman som framkom i resultatet och kopplas till det teoretiska 

vårdvetenskapliga perspektivet och tidigare forskning. 

I samband med en höftfraktur så uppstår en mekanisk skada runt höftleden. När det uppstår 

en mekanisk skada, upplevs smärtan värst vid rörelse vilket framkom i resultatet det vill säga 

att smärtan är värst vid rörelse. Den är hanterbar i ett viloläge eftersom rörelsen runt skadan 

då är minimal. Patienterna har upplevt att smärtan är värst vid toalettbesök och vid 

mobilisering, därför är det viktig att sjuksköterskorna bedömer patienternas smärta både vid 

rörelse och i vila för att kunna hitta en optimal smärtlindring. En viktig del blir då för 
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sjuksköterskorna att i det sammanhanget uppmuntra patienterna att andningsträna och 

rörelseträna för att då minska risken för komplikationer som till exemplet lunginflammation 

och trycksår. Eriksson (2018) menar att ett sjukdomslidande uppstår när smärtan eller 

sjukdomen hindrar patienten att göra saker som till exempel promenad eller andra 

aktiviteter.  

Det framkom att vårdpersonalen hade en brist på kunskap vad det gäller patienternas smärta 

och behov av smärtlindring vilket kan leda till mer lidande och en förlängd sjukhusvistelse. 

Hall-Lord och Jakobsson (2013) beskrev att vårdpersonalen undervärderar patienternas 

smärta. Smärta i samband med höftfraktur räknas som en akut smärta och den förekommer 

vid vävnadsskador i förbindelse med trauma. Den akuta smärtan är i regel tidsbegränsad och 

upphör efter att vävnadsskadan har läkt. Obehandlad eller otillräcklig behandlad smärta kan 

ge generellt längre vårdtider och leda till mer lidande. Den grundläggande omvårdnaden är 

viktig inom all vårdverksamhet, därför blir en viktig roll för sjuksköterskan att smärtskatta 

patienter både i vila- och i rörelse vilket inte alltid görs i den kliniska verksamheten. 

Patienter som drabbas av höftfraktur är ofta äldre och kan också vara multisjuka vilket ställer 

höga krav i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Patienterna försökte inte visa sin smärta. 

Patienterna klagade inte på otillräcklig smärtlindring eftersom patienterna förväntade sig ha 

smärta efter en höftfraktur. Detta belyste även Bergh m.fl. (2005b) samt i denna studie 

belystes det även att patienter förnekade smärta. Eriksson (2018) menar att sjukdom och 

behandling kan åstadkomma ett lidande för patienterna genom att smärta tillfogas. Kroppslig 

smärta är en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Den kroppsliga smärtan 

fokuseras oftast till en viss del av kroppen till exempel höftleden och den fångar patienternas 

uppmärksamhet. Eriksson (2018) menar att när patienterna har accepterat sin smärta kan 

patienterna se olika vägar ut, för att lindra sitt eget lidande. När patienterna har accepterat 

sitt lidande kan patienterna få en känsla av hopp och då kunna se nya möjligheter i sin 

situation. 

Det anses att all vårdpersonal bör uppmärksamma patienternas upplevelse av smärta och 

försöka minimera patienternas problem i samband med en höftfraktur. Det framkom att 

oklar eller bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal kan framkalla en 

otrygghet och oro hos patienterna. Patientlagen (SFS 2014:821) kapitel 3 § 1 och § 2 stödjer 

patienternas rättigheter att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, 

eventuella behandlingar och vård. Eriksson (2018) menar att vårdpersonalen skall ta hänsyn 

till patientens värdighet i samband med vården. Alla patienter har i grunden lika värde och 

värdighet, men alla patienter har sin egen uppfattning om sin värdighet. Patienternas 

värdighet i vården kan tillgodoses genom att individuellt anpassad vård ges. 

Patienterna skall mötas med medkänsla och patienternas existentiella behov ska tillgodoses 

genom att förhindra lidande som orsakas av otillräcklig och otillfredsställande vård.  

Eriksson (2018) menar att vårdlidande kan uppstå när personalen bestämmer över 

patienterna om vad patienterna ska göra, istället för att låta patienterna bestämma. Genom 

att ge patienterna bekräftelse i alla situationer kan lidandet lindras.  

Patientens totala livssituation kan ändras på olika sätt av ett kroppsligt lidande och en svår 

smärta kan påverka hela patienten (Eriksson, 2018). För personer som drabbats av 
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höftfraktur, kan det bli stora följder i form av förändringar i bland annat gångförmågan och 

förutsättningar att klara sig själva som tidigare. Livskvalitén för patienterna blir sämre på 

grund av lidandet och därmed upplevs en förändrad självständighet (Bosemark & Hommel, 

2016). Med livslidande enligt (Eriksson, 2018) menas att sjukdom berör hela människans 

livssituation. Livslidande kan även innebära ett hot mot människans totala existens till en 

förlust av möjligheten till att utföra vissa sociala uppdrag. Efter en höftfraktur ändras 

livssituationen till exempel kan självständigheten förändras och patienterna kan då hamna i 

en situation där de är beroende av andra. 

Upplevelsen och tolkning av smärta är i stort sett beroende på tidigare erfarenheter och 

patientens psykiska tillstånd då smärtan upplevs (Simonsen & Hasselström, 2016). Eriksson 

(2018) skriver att lidandet är tillägnat människan, vilket innebär bland annat att lida. 

Lidandet är en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidandet och lusten. Liv, död, 

lidande samt lust utgör kärnan i människans liv. Det är svårt att finna ett bestämt 

förhållningssätt till lidande. Alla personer har inte någon möjlighet att lida men det är 

livsviktig för människan, eftersom lidandet hör till ett av livets viktigaste villkor. Lidandet 

skyddar oss mot apati och psykisk stelhet. Människan som försöker bedöva sig med lidandet 

löser inga problem. Människan kan undanröja en upplevelse men inte orsaken till denna 

upplevelse. 

Lott, Walberg och Cornelius (2016) beskrev i sin bok att cirka en tredjedel av 

höftfrakturpatienter har någon slags demenssjukdom vilket kan göra det svårare för 

vårdpersonal att bedöma smärtintensiteten. För patienter med demenssjukdom blir det 

svårare att förmedla sin smärta till vårdpersonalen. Därför är en personcentrerad omvårdnad 

viktig för de demenssjuka. Hallström, Elander och Rooke (2000) betonar att 

kommunikationen mellan patienter och personal är svårtolkad när patienterna var förvirrade 

och hade en nedsatt kognitiv förmåga. 

Ljudnivå kan förstärka upplevelsen av smärta vilket bekräftas i resultatet där patienterna 

beskriver att ljud under förberedelsefasen förstärker smärtupplevelsen. Det framkom att 

bristande information och mindre delaktighet hos patienterna kan påverka upplevelsen av 

smärta. Välinformerade patienter har lättare att följa givna instruktioner. Patienterna 

berättar sina erfarenheter av den prehospital vården som positiv och effektiv, vilket kan bero 

på att höftlinjen som så kallat snabbspår till avdelningen, har införts på de flesta sjukhus. 

Från skadetillfället till en säng på avdelningen har patienterna samma personal vilket 

upplevs som en trygghet för patienterna. Patienter som drabbas av höftfraktur har i flera fall 

någon form av kognitionsnedsättning och därför blir det ännu viktigare för patienterna att 

träffa samma personal och därmed blir patienterna då tryggare. 

6.3 Etikdiskussion 

I denna studie presenterades artiklar som redan varit publicerade och därmed redan etiskt 

godkända och omfattas då av god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2017). Alla studier 

som på något sätt berör människor ska följa de lagar, riktlinjer och etiska principer som 

finns. Framförallt hur det tagits hänsyn till att de grupper av patienter som har en nedsatt 
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intellektuell kapacitet inte kan ge sitt medgivande. I några studier hade kontakt tagits med 

patienternas närstående som blivit väl informerade om studien och då hade gett sitt 

medgivande. 

Under hela processen, från val av ämne till färdigt examensarbete har författarna förhållit sig 

objektivt, neutralt och har inte påverkat resultatet på grund av sina tidigare egna 

erfarenheter. Tillstånd för publicering av bild ett och två har inhämtats via kontakt på 

Messenger 2/5–18 av illustratören Roland van Veen, se bilaga F. Godkännande av bild tre 

inhämtades av illustratören Susanne Flodin via mail 6/8–18, se bilaga G, samt till bild 4 av 

Merete Holtermann redaktör på Tidskriften, där bilden tidigare varit publicerad, se bilaga H. 

Författarna har varit noga med att presentera artiklarna på ett ärligt sätt och allt som skrivs i 

detta examensarbete är framställt av båda författarna med hjälp av handledare och 

kurslitteratur. 

Referenshanteringen i detta examensarbete har följt manualen av American Psychological 

Association [APA] (2009). Detta för att på ett säkert sätt hänvisa till den litteratur som 

används i arbetet. Att inhämta godkännande från illustratörer till bilder gjordes för att inte 

missbruka upphovsrätten till redan publicerade bilder. Författarna har förhållit sig till ett 

etiskt förhållningssätt enligt riktlinjer från vetenskapsrådet (2017), detta för att undvika 

plagiat och egna värderingar till arbetet. Översättning från engelska till svenska har gjorts så 

korrekt som möjlig, till sin hjälp har författarna använt sig av Google translate och engelsk-

svenskt lexikon vid översättning av vissa delar i artiklarna. 

7 SLUTSATS 

En höftfraktur kan lämna många spår efter sig i patientens fortsatta liv, ofta i form av smärta, 

begränsningar i rörelseförmåga och även en känsla av att vara beroende av andra. Resultatet 

visar att smärtan är ett centralt fenomen när patienter drabbas av höftfraktur. Patienter som 

drabbas av en höftfraktur kan känna en stark smärtupplevelse vid rörelse.  Denna 

litteraturöversikt visar att patienterna berättar om positiva saker såsom möten och att en bra 

relation med vårdpersonal underlättar deras vårdtid och därmed minskar vårdlidandet. 

Genom att ge patienterna en känsla av att bli sedda ökar tryggheten hos patienterna vilket 

även ger en större möjlighet för vårdpersonal att vårda patienterna med deras medverkan. 

Höftfraktur kan ge vissa begränsningar i livet dels relaterat till smärta och förändringar i 

vardagen. Information om vården och motivation vid mobilisering uppskattas av patienterna 

både under sjukhusvistelsen och efteråt. Kommunikationen till patienterna är en viktig del i 

omvårdnaden runt patienterna och genom att hålla sig till ett professionellt förhållningssätt 

gentemot patienterna kan sjukvården erbjuda en god omvårdnad, vara lyhörda för och fånga 

upp viktig information från patienterna samt stödja patienterna i alla situationer som kan 

uppkomma i samband med en höftfraktur. Detta studieresultat kan ge en fördjupad kunskap 

till sjuksköterskorna och ett stöd för att förstå patienternas erfarenheter av smärta i samband 

med en höftfraktur och därmed hitta en optimal smärtlindring. 



24 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Författarna i denna studie, utifrån studiens resultat och egen erfarenhet anser att det finns 

tillfällen där patienterna behöver mer smärtlindring än det som ges, inför till exempel träning 

och förflyttning. Genom att ge smärtlindring enbart vid behov uppnås inte en optimal 

smärtlindring. Höftfraktur är ett vanligt förekommande tillstånd hos äldre personer som 

leder till inläggning på sjukhuset ändå finns det endast ett fåtal studier som beskriver 

patienternas erfarenheter vid höftfraktur.  Författarna upplevde att en kvalitativ ansats i 

forskning är en bristvara inom detta ämne. Därför föreslår författarna att det görs studier 

med kvalitativ ansats för att fånga upp äldre patienters smärtupplevelser i samband med 

sjukhusvistelsen vid höftfraktur ur ett patient- och omvårdnadsperspektiv. 
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BILAGA B – ARTIKELMATRIS 
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År, Tidskrift 

och Land  

Titel Syfte Metod och 
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1. A´Court, A., 

Lees, D., 

Harrison, W., 

Ankers, T., & 

Reed, M. R. 

(2017) 

Orthopaedic 

Nursing 

United 

Kingdom 

Pain and 

Analgesia 

Requirements 

with Hip 

Fracture 

Surgery 

Att 
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sambandet 

mellan 

smärta, 

anestesi-

metod och 

behandlings-

form 

Kvantitativ 

studie. 

En mall 

användes vid 

insamling av 

data. 

Patienter med 

nedsatt 

kognitiv 

förmåga 

exkluderades 

på grund av 

en be-

gränsning för 

smärt-

bedömningen. 
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med hjälp av 

ett data-

program 

GraphPAD 
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Dynamisk 

Höft 

Skruv 
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ont än de som 
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höftledsplastik 

2. Archibald, G. 
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Journal of 

Advanced 

Nursing 

United 

Kingdom 

Patients´ 

experience of 

Hip fracture. 

Att beskriva 

erfarenheter 

hos individer 

som har lidit 

av en 

höftfraktur. 

Kvalitativ 

studie. 

Ostrukturerad 

intervju med 

öppna frågor 

under 20–50 

minuter. 

Intervjuerna 

analyserades 

med en 

fenomen-

ologisk analys.  

Fyra 

kvinnor 

och en 

man över 

65 år. 

Ingen 

kognitiv 

svikt hos 

deltagarna 

Förståelse för 

patienternas 

upplevelser 

med fyra olika 

teman. 

Skadetillfället 

Smärt-

upplevelsen 

Återhämtning

Upplevelsen av 

sin oförmåga 
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3. Aronsson, K., 

Björkdahl, L., 

& Wireklint 

Sundström, 

B. (2014). 

 Journal of 

Clinical 

Nursing 

Sweden 

Prehospital 

emergency 

care for        

patients with 

suspect hip 

fracture after 

falling – older 

patients´ 

experiences. 

Att beskriva 

och förklara 

äldre 

personers 

erfarenheter 

av 

prehospital 

akutsjukvård 

vid 

misstänkta 

höftfrakturer 

efter ett fall. 

Kvalitativ 

studie. 

Fokusgrupp. 

Enskilda 

intervjuer i 

hemmet 

under 40 till 

60 minuter. 

Intervjuerna 

analyserades 

med en 

kvalitativ 

innehålls-

analys. 

Sju 

kvinnor 

och tre 

män 

mellan 

68–91 år. 

Median 

80 år 

Tre teman 

Effektivitet 
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Lider av vård. 
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ha blivit 

räddade, trots 

bra och dåliga 

erfarenheter. 

4. Bergh, I., 

Gunnarsson, 

M., Allwood, 

J., Odén, A., 

Sjöström, B., 

& Steen, B. 

(2005a). 

Scandinavia

n Journal of 

caring 

Science  

Sweden 

Descriptions 

of pain in 

elderly 

patients 

following 

Orthopaedic 

surgery. 

Syftet med 

denna studie 

var att under-

söka vilka 

ord som 

äldre 

personer, 

som genom-

gått en höft-

operation, 

använde för 

att beskriva 

sin 

erfarenhet av 

smärta på i 

talat språk 

och att sedan 

jämföra 

dessa ord 

med de som 

används i 

smärt-

bedömnings-

mallen. 

En intervju 

”ansikte mot 

ansikte” 

genomfördes 

med varje 
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två efter 
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Intervjun var 

uppdelad i två 

delar, en 

inspelad och 

semistruktur-

erad i 

karaktär och 

en 

strukturerad 

intervju. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

ett dator-

program för 

kvalitativ 

analys. 

76 

deltagare 

fyllde 

kriterierna 

och efter 

bortfall 

blev 60 

kvar. 

Resultaten 

visar att en 

majoritet av 

patienterna 

som deltog i 

denna studie 

muntligt 

uttalade sin 

smärta och 

spontant 

använde de en 

majoritet av 

orden som 

hittades i 

smärt-

bedömnings-

formuläret. 
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5. Bergh, I., 

Jakobsson, 

E., Sjöström, 

B., & Steen, 

B. (2005b). 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Sweden 

Ways of 

talking about 

experiences of 

pain among 

older patients 

following 

Orthopaedic 

surgery. 

Att 

undersöka 

hur äldre 

personer som 

genomgått en 

höftoperation 

beskrev sin 

erfarenhet av 

smärta. 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

”ansikte mot 

ansikte” 

enskilt med 

varje patient. 

60 stycken 

alla över 

65 år, 

Varav 38 

stycken 

genomgått 

en 

höftplastik 

och 

22 stycken 

opererats 

för en 

höft-

fraktur. 

Deltagarna 

uttryckte sin 

smärta på ett 

detaljerat sätt 

och med sina 

egna ord. 

Därmed kunde 

vården 

anpassa en 

individuell 

smärtlindring. 

6. Gesar, B., 

Hommel, A., 

Hedin, H., & 

Bååth, C. 

(2017). 

International 

Journal of 

Orthopaedic 

and Trauma 

Nursing 

Sweden 

Older 

patients´ 

perception of 

their own 

capacity to 

regain 

prefracture 

function after 

hip fracture 

surgery – an 

explorative 

qualitative 

study 

Att 

undersöka 

friska äldre 

personers 

uppfattning 

om sin egen 

förmåga att 

återfå pre 

fraktur-

funktionen i 

den akuta 

fasen (de 

första två till 

fem dagarna) 

efter 

höftfraktur-

operationen. 

Kvalitativ 

Studie. 

Explorativ 

induktiv 

ansats 

Data samlades 

in via 

semistrukture

rade 

intervjuer, 

under 7–20 

minuter. Data 

analyserades 

med hjälp av 

en innehålls-

analys. 

30 

personer 

Intervjuer 

har skett 

under två 

till fem 

dagar. 

Deltagarna 

uttryckte att de 

upplevde 

själva 

situationen 

mer eller 

mindre utan 

kontroll, på 

grund av att de 

hamnade i nya 

situationer. 

Det fanns 

gemensamma 

tankar hos 

deltagarna, 

som en oro 

inför 

framtiden. 
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7. Hall-Lord, 

M. L., Wilde 

Larsson, B., 

Bååth, C., & 

Johansson, I. 

(2004).  

Journal of 

Orthopaedic 

Nursing 

Sweden 

 

Experiences 

of pain and 

distress in hip 

fracture 

patients. 

Att 

undersöka 

upplevelsen 

av den 

fysiska 

smärtan hos 

äldre 

personer med 

en höft-

fraktur samt 

om bakom-

liggande 

faktorer som 

t.ex. 

förvirring, 

utmattning 

och 

frakturtyp 

avgör hur 

intensiv 

smärtan är. 

Det användes 

en deskriptiv 

och 

prospektiv 

studie där 

deltagarna 

intervjuades.  

37 kvinnor 

och 12 

män. 

Alla var 

över 70år. 

Resultatet 

visar att 

patienter som 

upplevde hög 

smärta under 

sjukhus-

vistelsen hade 

en betydligt 

sämre upp-

levelse när det 

gäller fysisk 

smärta, 

känslor och 

existentiella 

frågor dagen 

innan de 

skrevs ut än 

de som upp-

levde mindre 

smärta. 

8.  Hommel, A., 

Kock, M.-L., 

Persson, J., & 

Werntoft, E. 

(2012).  

International 

Scholarly 

Research 

Network 

ISRN 

Nursing 

Sweden 

The Patient's 

View of 

Nursing Care 

after Hip 

Fracture. 

Att 

undersöka 

patientens 

åsikt av om-

vårdnaden 

under 

behandlingen 

av en 

höftfraktur. 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

användes vid 

datainsamling

en. 

Data 

analyserades 

med 

innehålls-

analysmetod 

Tio 

personer 

Patienterna 

nöjda med den 

omvårdnad de 

fick. 

Väntan på 

operation gav 

förvirring och 

var en stressad 

situation för 

patienterna. 

9. Mauleon, A. 

L., Palo-

Bengtsson, 

L., & Ekman, 

S.-L. (2007)  

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Patients 

experiencing 

local 

anesthesia 

and hip 

surgery. 

Att 

undersöka 

vad 

erfarenheten 

av lokal-

bedövning 

och en 

kirurgisk 

situation 

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenologi

sk analys. 

Intervjuer. 

Sju 

patienter. 

Ålder 65–

79 år. 

Lokalbedöv-

ning gör att 

patienterna 

kan hantera 

sin upplevda 

smärta på ett 

bättre sätt, de 

får förtroende 

och misstron 
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Sweden innebar för 

patienterna. 

minskas.  

10 Morrison, S., 

Magaziner, 

J., 

McLaughlin, 

M. A., Orosz, 

G., 

Silberzweig, 

S. B., Koval, 

K., & Siu, A. 

I. (2003) 

Pain 

United States 

of America 

The impact of 

postoperative 

pain on 

outcomes 

following hip 

fracture 

Att 

identifiera 

hur mycket 

smärtan 

påverkar 

rehabilitering

en. 

Kvantitativ 

studie med en 

metod som 

prospektiv 

kohortstudie. 

Data samlades 

in med 

intervjuer. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

ett statistiskt 

dataprogram, 

Clarify. 

620 

stycken 

patienter. 

571 

stycken 

efter 

bortfall. 

411 

stycken 

efter 

journal-

gransk 

ning och 

dementa 

patienter 

exkludera-

des. 

Median på 

deltagar- 

ålder 82 

år. 

Studien visar 

att patienter 

som inte får 

tillräcklig 

smärtlindring 

får en längre 

och mer 

smärtsam 

sjukhusvistelse 

11 Olsson, L. E., 

Nyström, A. 

E., Karlsson, 

J., & Ekman, 

I. (2007) 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Sweden 

Admitted 

with a hip 

fracture: 

Patient 

perceptions of 

rehabilitation. 

Att beskriva 

patienternas 

egen 

uppfattning 

om sin 

situation och 

synpunkter 

på deras 

ansvar i re-

habiliterings-

processen. 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

efter 

operation. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

en  

Fenomeno-

grafisk 

analysmetod. 

13 äldre 

patienter  

11 kvinnor 

och 2 

män, med 

en ålder 

mellan 

71–93 år 

Resultatet visar 

att det fanns 

olika behov hos 

deltagarna av 

information som 

delges. 

De ville ha mer 

information, 

men ville inte 

fråga.Redan 

vårdberoende 

var inte 

intresserade av 

eget ansvar och 

information om 

individ-

anpassad vård. 
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12 Pownall, E. 

(2004). 

Journal of 

Orthopaedic 

Nursing  

United 

Kingdom 

Using a 

patient 

narrative to 

influence 

Orthopaedic 

nursing care 

in fractured 

hips. 

Syftet med 

studien var 

att förstå 

patientens 

personliga 

erfarenheter 

vid 

höftfraktur, 

samt att 

beskriva 

omvårdnads-

frågor genom 

patientens 

ögon. 

Vissa 

bestämda 

frågor gav ett 

strukturerat 

tillvägagångss

ätt, men dessa 

var inte 

noggrant 

följda, så att 

patienten 

kunde leda 

innehållet och 

riktningen av 

intervjun som 

då blev semi-

strukturerad. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

en innehålls-

analys.  

En 

deltagare.  

Resultatet 

visade att 

smärta i 

samband med 

höftfraktur är 

outhärdlig och 

patienten 

tyckte att 

informationen 

som gavs om 

situationen var 

otillräcklig. 

      



 

  

BILAGA C – GRANSKNINGSMALL KVALITATIV ARTIKEL 

Granskningsfrågor för kvalitativa studier 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

Hur är denna i så fall beskriven? 

4. Vad är syftet? 

Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? 

Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

14. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 



 

  

BILAGA D – GRANSKNINGSMALL KVANTITATIV ARTIKEL 

Granskningsfrågor för kvantitativa studier 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

Hur är denna i så fall beskriven? 

4. Vad är syftet? 

Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

7. Hur har data analyserats? 

Vilka statistiska metoder användes? 

Var dessa adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

I så fall hur? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? 

Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 



 

  

BILAGA E – KVALITETSGRANSKNING 

Artikel nr 

→  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fråga nr 

 

            

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Dålig Bra Bra 

6 Dålig Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra 

7 Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra 

8 Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra 

9 = = = = = = = = = = = = 

10 Dålig Bra Bra Bra Ja Bra Ja Bra Ja Ja Bra Bra 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

14  Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja  Ja Ja 

Poäng 9p 11p 13p 12p 11p 11p 10p 12p 13p 9p 13p 12p 

Kvalitet Medel Hög Hög Hög Hög Hög Medel Hög Hög Medel Hög Hög 



 

  

BILAGA F – MEDGIVANDE FÖR PUBLICERING AV BILD 1 & 2 

Hej! 

Är du den Roland van Veen som gjort illustrationer i böcker om ortopedi? Skulle då vilja 

komma i kontakt med dig. Maila mig gärna på mossebo37@gmail.com 

Frågan gäller om jag kan "låna" två bilder till min C-uppsats. MVH Helén 

Ja, jag gjorde illustrationerna, men jag tror att det är studentlitteratur som äger 

rättigheterna, eller möjligen Jenny o Rolf Önnerfält. Jag kan ju eventuellt rita nya bilder till 

dig om de är tjuriga. 

Enligt studentlitteratur skulle jag ta kontakt med illustratören. 

Ok, de köpte bilderna och rättigheterna av mig så jag förstår inte riktigt vad de menar. Hör i 

så fall med dem om det kan vara så att Jenny o Rolf är ägarna till materialet. Jag är rätt säker 

på att jag inte har den befogenheten tyvärr. 

Ok! 

Tack för ditt svar. Hör med Studentlitteratur igen & försöker få kontakt med Jenny & Rolf 

Önnerfält // Helén 

Hej igen! 

Nu är det ok för studentlitteratur att använda dina ”bilder” om det är ok för dig förstås. Det 

rör sig om två bilder (typer av höftfraktur & felställning) De tecknade bilderna kommer att 

användas i uppsatsens bakgrund där detta kortfattat kommer att beskrivas. Mvh Helén 

Helt OK för min del. Lycka till m uppsatsen. 

Mvh Roland 

Tack så mycket // Helén 

mailto:mossebo37@gmail.com
mailto:mossebo37@gmail.com


 

  

BILAGA G – MEDGIVANDE FÖR PUBLICERING AV BILD 3 

Från: Helén Andersson <toppen67@gmail.com> 

Datum: 3 augusti 2018 08:23:21 CEST 

Till: susanne@flodinfernstrom.se 

Ämne: ”Lån” av bild? 

Hej Susanne! 

Är du den Susanne Flodin som illustrerat bilder till Vårdhandboken? 

Vi är två vidareutbildade sjuksköterskor som nu skriver en C-uppsats (Kandidatnivå).Den 

handlar om äldre personers erfarenheter av smärta i samband med en höftfraktur. 

I bakgrunden nämner vi olika smärtskattningsinstrument & tänkte då även lägga in en bild. 

Frågan är om vi kan "låna" en bild på en NRS-skala? 

MVH Helén Andersson & Arvind Hirani 

6 aug. 2018 kl. 08:16 skrev Susanne Flodin <susanne@flodinfernstrom.se>: 

Hej! 

Till en uppsats är det inga problem att låna en bild. Kom i håg att ange källa. :) 

Lycka till. 

/susanne 

 

Från: Helén Andersson <toppen67@gmail.com> 

Datum: 7 augusti 2018 23:10:37 CEST 

Till: Susanne Flodin <susanne@flodinfernstrom.se> 

Ämne: Re: ”Lån” av bild? 

Tack för snabbt svar. 

Vi uppger Vårdhandboken.se och nämner dig som illustratör till bilden. 

Med vänlig hälsning, Helén  

mailto:toppen67@gmail.com
mailto:toppen67@gmail.com
mailto:susanne@flodinfernstrom.se
mailto:susanne@flodinfernstrom.se
mailto:toppen67@gmail.com
mailto:toppen67@gmail.com
mailto:susanne@flodinfernstrom.se
http://vårdhandboken.se/


 

  

BILAGA H – MEDGIVANDE FÖR PUBLICERING AV BILD 4 

 

From: Helén Andersson [mailto:mossebo37@gmail.com] 

Datum: Thursday, August 2, 2018 5:47 PM  

To: Tidskriftet [Merete.Holtermann@tidsskriftet.no] 

Subject: ”Lån” av bilde? 

Hej! 

Vi er to videreutdannede sykepleiere som nå skrive avhandling (kandidatnivå). 

Det handler om eldres erfaring med smerte assosiert med hoftebrudd. 

I bakgrunnen skriver vi kort om smertevurderingsinstrumenter. Spørsmåle er om vi kan 

”låne” et bilde av dette instrumentet. Bilden har blitt funnet online i dette bladet. 

Tidsskr Nor Legeforen 2014;134: 323 Doi: 10.4045 / tidsskr.13.1145 

Teksten er oversatt via google translate   Hilsener Helén Andersson & Arvind Hirani 

 

From: Tidskriftet [Merete.Holtermann@tidsskriftet.no]  

Datum: Friday, August 3, 2018 8:58 AM  

To: Helén Andersson [mailto:mossebo37@gmail.com  

Subject: ”Lån” av bilde? 

Hei og takk for henvendelsen 

Jeg forstår det slik at dere ønsker å bruke figuren fra denne 

artikkelen:https://tidsskriftet.no/2014/02/sprakspalten/vas-visuell-analog-skala 

Men jeg er litt usikker på hvilken tekst dere har oversatt via google translate? 

VAS-skalaen finnes det veldig mange varianter av, og vi har ikke copyright på fremstillingene. 
Men hvis dere ønsker å bruke de tre variantene vi satte sammen, er det i orden for oss så 
lenge det klart fremkommer at den tidligere er publisert i Tidsskrift for Den norske 
legeforening. Hvis det er snakk om tekst i tillegg, vil vi gjerne vite hvilken tekst dere tenker på 

før vi gir tillatelse. 
  

Håper dette var til hjelp, Med vennlig hilsen 

Merete Kile Holtermann 
Redaksjonssjef / Managing Editor 
Tlf: (+47) 23 10 90 96 / 915 31 922 

 

Fra: Helén Andersson [mailto:mossebo37@gmail.com]  

Sendt: torsdag 9. august 2018 11:00 

Til: Merete Kile Holtermann <Merete.Holtermann@tidsskriftet.no> 

Emne: Re: Lån av bilde? 

mailto:toppen67@gmail.com
mailto:Merete.Holtermann@tidsskriftet.no
mailto:Merete.Holtermann@tidsskriftet.no
https://tidsskriftet.no/2014/02/sprakspalten/vas-visuell-analog-skala
mailto:mossebo37@gmail.com
mailto:Merete.Holtermann@tidsskriftet.no


 

  

Hej igen! 

 Nu tar vi texten på svenska. I vår bakgrund skriver vi lite om olika smärtskattnings skalor 

och tänkte då bara visa ett exempel på hur detta instrument kan se ut. 

 Självklart uppger vi källan, där bilden vi tänkt använda är publicerad sedan tidigare. 

 Mvh Helén 

 Från: Merete Kile Holtermann <Merete.Holtermann@tidsskriftet.no> 

Datum: 9 augusti 2018 14:51:06 CEST 

Till: Helén Andersson <mossebo37@gmail.com> 

Ämne: SV: Lån av bilde? 

Hei igjen 

Takk for oppklaring. Jeg trodde at dere skulle oversette artikkelteksten med google translate, 

men da skjønner jeg at det var e-posten. 

Lykke til med avhandlingen! 

Vennlig hilsen 

Merete 

 

mailto:Merete.Holtermann@tidsskriftet.no
mailto:mossebo37@gmail.com
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