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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många patienter kan uppleva låg self-efficacy (SE) och hög rädsla för fall efter 

en höftprotesoperation. För att öka patienters självständighet till trappgång behövs mer 

kunskap om dessa faktorer. 

Syfte: Att undersöka SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhuset och i hemmet hos 

äldre höftprotesopererade patienter samt undersöka om trappornas upplevda likhet påverkar 

variablerna. 

Metod: En korrelation och en komparation mellan SE och rädsla för fall, samt en 

komparation av variablerna utifrån upplevd likhet av trappor, har undersökts. 

Resultat: Ingen skillnad av SE eller rädsla för fall förelåg. Ingen skillnad av skattningarna 

förelåg utifrån hur deltagarna skattade trappornas upplevda likhet. Ett negativt samband 

mellan SE och rädsla för fall på sjukhus, p=0,002, och i hemmet, p=0,000, förelåg. 

Slutsats: Att ingen signifikant skillnad för SE eller rädsla för fall förelåg har tillfört kunskap 

som tidigare forskning inte visat på. Att det förelåg ett samband som visade på att de som 

skattat högt i den ena variabeln har skattat lågt i den andra variabeln bekräftar tidigare 

forskning inom andra områden. Att den upplevda likheten av trappor inte påverkade SE eller 

rädslan för fall har tillfört information inom ett outforskat område. Generalisering görs till 

äldre höftprotesopererade patienter från sjukhus i Mellansverige. 

Nyckelord: beteendemedicin, höftplastik, rehabilitering, äldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Many patients can experience low self-efficacy (SE) and high fear of falling 

after a hip arthroplasty. To increase patient independence for stair walking more knowledge 

about these factors are needed. 

Purpose: To investigate SE and fear of falling for stair walking at the hospital and at home 

after hip arthroplasty and to investigate if the experienced similarity of the stairs affects the 

variables. 

Methods: A correlation and a comparison between SE and fear of falling, and a comparison 

of the variables depending on the experienced similarity of the stairs, has been investigated. 

Result: No difference in SE or fear of falling existed. No difference of the ratings at the 

hospital or at home existed depending on how the participants rated the experienced 

similarity of the stairs. A negative correlation between SE and fear of falling at the hospital, 

p=0,002, and at home, p=0,000, existed. 

Conclusion: That no difference for SE or fear of falling existed has provided knowledge that 

previous research has not shown. That it existed a correlation that showed that rating high in 

one variable leads to rating low in the other variable, confirms previous research in other 

areas. That the experienced similarity of the stairs did not have an impact on SE or fear of 

falling has provided information within an unexplored area. Generalization can be done on 

elderly patients that have undergone a hip arthroplasty in hospitals from central parts of 

Sweden. 

Keywords: behavioral medicine, hip arthroplasty, rehabilitation, elderly 
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1 BAKGRUND  

Höftprotesoperationer blir, i takt med befolkningens ökande antal äldre, allt fler i samhället. 

Av alla operationer i rörelseapparaten som utförs i Sverige är 17% höftprotesoperationer. Att 

få en ny höft efter många år med smärta eller nedsatt rörlighet är för många efterlängtat. 

Postoperativt ligger mycket fokus på att träna upp styrka och rörlighet med stöd av 

fysioterapeut för att klara av aktiviteter som krävs för att kunna leva ett liv med god kvalitet. 

Psykologiska faktorer har en stor betydelse för förmågan att klara vardagliga aktiviteter. 

Denna studie riktar fokus till höftprotesopererade patientens psykologiska upplevelser vid 

trappgång, en aktivitet som många behöver utföra i vardagen. 

1.1 Beteendemedicin och fysioterapi 

Denison & Åsenlöf (2012) beskriver beteendemedicin som ett tvärvetenskapligt område som 

fokuserar på beteendemässiga, biomedicinska, psykosociala och sociokulturella faktorer hos 

en individ. Metoder inom beteendemedicin kan användas i förebyggande syfte mot en 

sjukdom, eller som hälsopromotion, såväl som i rehabiliterande, diagnostiserande och 

behandlande syfte. Behandling med beteendemedicin fokuserar på att initiera, genomföra 

och bibehålla ett beteende. Den biomedicinska behandlingen ersätts inte av 

beteendemedicin, snarare anses den stärkas genom att integrera biomedicinen i ”strävan att 

förstå beteendet i fokus” (Denison & Åsenlöf, 2012 s.12).  

Boberg och Lynné (2017) beskriver fysioterapi som ett område med kunskap om människan i 

ett hälsoperspektiv för att bibehålla eller återvinna funktioner, för att minska lidande samt 

för att främja hälsa. Som fysioterapeut ligger fokus på kunskap kring kroppens funktion och 

rörelse, något som är väsentligt för hälsan. Man ser patienter från det biomekaniska, 

psykologiska, sociala, fysiologiska och existentiella perspektivet. Vidare ser man på hur 

människan interagerar med den sociala och fysiska omgivningen. Professionen jobbar med 

hälsofrämjande, terapeutiska, rehabiliterande, habiliterande eller sjukdomsförebyggande 

interventioner (Boberg & Lynné, 2017). 

Att arbeta med beteendemedicin som fysioterapeut innebär att förstå vilka faktorer som 

samverkar vid hälsa och ohälsa. Dessa faktorer är biomedicinska, psykosociala och 

omgivningen. Det handlar om hur människan fungerar utifrån vilka fysiska och sociala krav 

miljön ställer på individen. Som fysioterapeut undersöker man individens beteende och dess 

påverkan på rörelse, kroppens kapacitet och nedsättning. Fysioterapeuten behandlar 

patienten med evidensbaserad vård som syftar till att genomföra en beteendeförändring. Det 

är viktigt att behandlingen görs i samråd med patienten och andra involverade (Sandborg et 

al. 2018).  
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1.1.1 Generalisering av beteende 

Vid en beteendeförändring anpassar sig en individ till den fysiska och sociala omgivningen. 

Interventionen för att stödja beteendeförändringen sker vanligtvis i en träningsmiljö vilket 

gör att individen lär sig att utföra det nya beteendet i den specifika miljön. Individen måste 

sedan överföra beteendeförändringen till sin naturliga miljö, något som patienter ofta 

misslyckas med. Det är viktigt att generalisera det nya beteendet till olika miljöer för att 

bibehålla beteendeförändringen. För patienter kan det handla om generalisering av ett 

beteende från sjukhus till hemmet (Sundel & Sundel, 2018). 

Generalisering definieras som ”överföring av en beteendeförändring från en träningsmiljö till 

patientens naturliga miljö” (Sundel & Sundel, 2018, s.210). Om skillnader mellan 

träningsmiljön och patientens naturliga miljö tydligt framgår försvåras generaliseringen av 

ett beteende (Sundel & Sundel, 2018). I studiens fall handlar det om att överföra beteendet 

att gå i trappa på sjukhuset till att gå i trappa i patientens hemmiljö. 

1.2 Höftprotesoperation 

Höftprotesoperationer utförs om ledsjukdom, som artros, eller fraktur föreligger. Tillståndet 

medför smärta, instabilitet och/eller rörelseinskränkning i höftleden. Operationen sker vid 

vilovärk, måttliga till svåra belastningssmärtor eller andra besvär hos patienten. Åtgärden 

genomförs främst hos äldre på grund av att påfrestningar på leden är mindre än hos yngre, 

detta för att minska risken för eventuella proteslossningar. Få kontraindikationer för 

ingreppet finns. Ingreppet sker för att minska besvär som smärta och nedsatt rörlighet samt 

för att öka livskvalitén. Efter operation finns en risk för höftluxation, framförallt hos äldre 

patienter som drabbat av postoperativt förvirringstillstånd. För att motverka luxationer 

instrueras patienter att 2–3 månader postoperativ undvika kraftig abduktion eller flexion 

över 90° av leden (Lindgren & Svensson, 2007). 

Enligt statistik från Socialstyrelsen (2019) är det vanligaste ingreppet i rörelseapparaten 

höftprotesoperationer. Operationen innebär att man ersätter ledhuvud och/eller ledpanna 

genom att sätta in en protes. Protesen består av konstgjort material i plast och metall som 

antigen cementeras fast eller på naturlig väg växer ihop med benet (Lindgren & Svensson, 

2007). 

1.2.1 Fysioterapi och rehabilitering efter höftprotesoperation 

En beteendeförändring efter operation kan innefatta att patienter måste komma igång med 

träning eller genomföra aktiviteter på ett nytt sätt. Något som kan gynna 

beteendeförändringen är att få behandling av en fysioterapeut inriktad mot beteendemedicin. 

Enligt Bay, Kuster, McLean, Byrnes & Kuster (2018) och Geisinger, Kuster, Behrend & 

Geisinger (2013) finns det i dagsläget evidens för att det finns ett starkt samband mellan 

psykologiska faktorer och återhämtningen samt utfallet efter ett kirurgiskt ingrepp. De 

psykologiska faktorerna innefattar personlighet, depression, negativa tankesätt samt ångest. 
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Den rutinmässiga rehabiliteringen består av terapeutisk träning som förflyttningsträning, 

gångträning och träning av aktiviteter i dagliga livet (ADL). Under rehabiliteringen sker 

framförallt styrketräning av muskulaturen kring höftleden. Fysioterapeutens uppgift är att 

stödja patienten till att uppnå maximal funktion av rörelse och självständighet samt att 

minimera risker för komplikationer som infektioner, blodproppar, lunginflammation och 

proteslossning efter ingreppet (Medical Advisory Secretariat, 2005). Vid utskrivning bör 

patienten klara av att gå ett par steg i trappa med sitt gånghjälpmedel (Lindgren & Svensson, 

2007).  

Fysioterapeutiska riktlinjer för rehabilitering efter en höftprotesoperation kan skilja sig åt 

mellan Sveriges regioner, trots det arbetar fysioterapeuter mot samma mål. Innan 

operationen får patienterna gångträna med gånghjälpmedel. De första sex veckorna efter en 

höftprotesoperation ligger fokus på att utföra funktionella övningar samt att aktivera 

muskulaturen. Övningar som släpcykling, benbök, tåhävningar, spänna skinkor, töjning av 

höftflexorer samt träna höftextensioner är vanliga. Träning kring att upprätthålla en jämn 

steglängd rekommenderas (Wallensten, 2016). 

Rehabiliteringen efter en höftprotesoperation kan sträcka sig i upp till två år. Det är viktigt 

att i en senare rehabiliteringsfas utveckla övningarna som höftprotesopererade patienterna 

får med sig hem. För att återfå god postoperativ postural stabilitet bör styrketräning med 

vikter genomföras. Att utföra samma träningsprogram som patienten får med sig i den tidiga 

rehabiliteringsfasen under en senare rehabiliteringsfas förbättrar inte postural stabilitet. 

(Trudelle-Jackson & Smith, 2004).  

I en enkätstudie tillfrågades kliniskt aktiva fysioterapeuter om vilka åtgärder de tyckte var 

viktigast och därmed fokuserade på under rehabilitering efter en höft- eller 

knäprotesoperation. Majoriteten av fysioterapeuter, 42%, svarade att förbättring av rörlighet 

var prioritet. 36% av fysioterapeuterna svarade att förbättring av funktion var prioritet. 20% 

av fysioterapeuterna svarade att prioritering låg på smärthantering av patienten. 96% av 

fysioterapeuterna använde funktionella övningar till rehabilitering, 91% kombinerade detta 

med styrketräning. Styrketräningen kunde genomföras med styrkemaskiner eller med 

kroppsvikt. Den metoden som användes minst var konditionsträning som 51% av 

fysioterapeuterna använde sig av i rehabiliterande syfte (Jones, Martin, Westby & Beaupre, 

2016). 

Enligt en översiktsstudie kring postoperativ rehabilitering av höftprotesopererade patienter 

fanns en signifikant påverkan på smärta och gångavstånd vid tidig postoperativ behandling. 

Påverkan framstod vid interventioner som innebar avlastad löpbandsträning och passiv 

mobilisering (Di Monaco, Vallero, Tappero, & Cavanna, 2009). 

Postoperativ rehabilitering bör starta samma dag som höftprotesoperationen. De patienter 

som påbörjar rehabiliteringen dagen efter operation har en längre sjukhusvistelse än de som 

påbörjar sin rehabilitering samma dag som operation (Tayrose et al., 2013). Anledningen till 

att patienter måste aktiveras efter operation är för att undvika funktionsnedsättningar eller 

minskad livskvalitén som följd av en funktionsnedsättning (Kuan-Ting, Pei-Shan, Wen-Yi, 

Shu-Hua & Yee-Tzu., 2018). 
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Enligt en översiktsstudie och metaanalys ger rehabilitering 6–12 veckor efter hemgång av en 

höftprotesoperation en signifikant ökning av styrka i patienternas höftabduktormuskulatur. 

Rehabilitering efter hemgång av en höftprotesoperation ger ingen signifikant ökning av 

patienternas styrka i höftextensorer, höftflexorer eller knäxtensorer men ger en gynnsam 

förbättring i quadricepsmuskulaturen (Coulter, Scarvell, Neeman & Smith, 2013). 

Trappgång är rankad som den aktivitet patienter tycker är svårast att utföra efter en 

höftprotesoperation och den aktivitet patienter har minst tilltro till sin egen förmåga att klara 

av. Trappgång är en komplex aktivitet eftersom den kräver koordination och styrka. Efter en 

höftprotesoperation har man nedsatt funktion och styrka i höftens abduktorer och 

extensorer. Höftextensorerna assisterar knäextensorerna vid trappgång uppför genom att 

avlasta quadricepsmuskulaturen vid extension (Kuan-Ting et al., 2018). Enligt Lamontagne, 

Beaulieu & Beaulé (2011) finns det skillnader i trappgång mellan patienter som har 

genomgått en höftprotesoperation och personer som inte har genomgått en 

höftprotesoperation. De höftprotesopererade patienterna, vid trappgång uppför, har nedsatt 

extension i höften vilket leder till en kortare stödfas. Den nedsatta höftextensionen 

kompenseras genom en ökad plantarflexion i det friska benet vid frånskjut. Vid trappgång 

nedför går de höftprotesopererade patienterna inte ut i lika stor höftflexion på den opererade 

sidan jämfört med den friska sidan. Anledningen till ovanstående antar Lamontagne, 

Beaulieu & Beaulé (2011) bero på att den höftprotesopererade gruppen har adapterat en 

strategi för att minimera belastningen av höftmuskulaturen av det opererade benet. Strategin 

kan bero på en bristande muskelaktivitet i höftabduktorerna på den opererade sidan 

(Lamontagne, Beaulieu & Beaulé, 2011). 

En optimistisk attityd, högt självförtroende och hög motivation för att återhämta sig från 

skada beskrivs som god tilltro till sin egen förmåga och är relevant för postoperativ 

rehabilitering då det korrelerar med goda ortopediskt kirurgiska resultat. Hos patienter med 

nacksmärta associerades hög tilltro till sin egen förmåga till att fullfölja rehabiliteringen. 

Patienter med låg tilltro till sin egen förmåga fullföljer inte rehabiliteringen i samma grad 

(Flanigan, Everhart & Glassman, 2015).  

1.3 Rörelserädsla och undvikande av rörelse  

Kinesiofobi eller rörelserädsla beskrivs som “en överdriven, irrationell och försvagande 

rädsla för fysisk rörelse och aktivitet till följd av en känsla av sårbarhet för smärtsam skada 

eller återfall” (Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink, & Heut, 1995, s. 240). 

Rörelserädsla beror mer på katastroftankar och depression än på smärtintensitet. Patienter 

med hög kinesiofobi undviker och avbryter enkla aktiviteter i större omfång än de med 

mindre rörelserädsla (Vlaeyen et al., 1995). 

Kinesiofobi är en vanlig konsekvens efter ett ortopediskt ingrepp. Att ha rörelserädsla efter 

operation leder till en långsammare funktionell återhämtning på grund av minskad 

mobilisering och postural instabilitet. Tre dagar efter en total höftprotesoperation minskar 

rörelserädslan. Genom att vara aktiv i sin rehabilitering kan rörelserädslan reduceras. En 
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minskad rörelserädsla har relaterats till ett förmånligt funktionellt utfall (Temporiti et al., 

2019). Patienter som uttrycker rädsla för rörelse som opererats för diskbråck kan ha en 

sämre livskvalitet 10–37 månader efter operation. Patienter som genomgått en total 

knäprotesoperation och upplevt preoperativ rörelserädsla har 2.7 gånger större risk att 6 

månader postoperativt inte ha lika goda resultat som de som inte upplevt rörelserädsla. Ökad 

smärtkänslighet preoperativt kan leda till längre sjukhusvistelse postoperativt, rörelserädslan 

kan kvarstå över tid efter en operation (Flanigan, Everhart & Glassman, 2015). 

En studie av Nagai et al. (2018) undersökte rädsla för fall hos 52 kvinnor som genomgått en 

total höftprotesoperation. De höftprotesopererade började andra dagen efter operationen att 

gå. Patienterna låg på sjukhuset i 26 dagar. Kvinnorna fick sjukhusets rehabiliteringsprogram 

vilken innefattade träning med fysioterapeut sex dagar i veckan under hela sjukhusvistelsen. 

Träningen innehöll rörlighets- och styrketräning, cykling, gång, träning för ADL m.m.  Efter 

tre månader, sex månader och tolv månader fick patienterna, med hjälp av Falls Efficacy 

Scale, besvara frågor om rädsla för fall vid ADL-aktiviteter. Trots att rädslan för fall vid 

trappgång sjönk under studiens gång kunde patienterna uppleva rädsla för fall i upp till ett år 

efter operationen, och därmed undvek aktiviteten (Nagai et al., 2018). 

Nagai, Ikutomo, Yamada, Tsuboyama & Masuhara (2014) undersökte rädsla för fall hos 

höftprotesopererade, bland deltagarna var fyra år medianvärdet efter operation. Bland 214 

deltagare hade 36% av deltagarna råkat ut för fall det senaste året och 45% upplevde rädsla 

för fall vid trappgång upp- och nedför. Dålig gångförmåga, tidigare fall och höga nivåer av 

ångest hade en signifikant korrelation till rädsla för fall. Andra variabler som hur lång tid det 

hade gått efter operation hade inte en lika tydlig korrelation. Det fanns en tydlig korrelation 

mellan hög fallrisk och rädsla för fall vid nedsatt funktionell förmåga. Trappgång var en 

aktivitet som undveks (Nagai et al., 2014). 

1.3.1 Rädsla-undvikande modellen 

Rädsla-undvikande modellen handlar om rädsla för smärta. Modellen grundar sig på hur en 

respons till rädsla påverkar en individ. Responsen kan vara konfrontation eller undvikande.  

Vid konfrontation av smärta minskar rädslan över tid. Vid undvikande av smärta kvarstår 

eller ökar rädslan för smärta vilket kan leda till kinesiofobi. Individer som undviker smärta 

drabbas av fysiska och psykologiska konsekvenser eftersom de väljer att avstå från sociala 

och fysiska aktiviteter (Vlaeyen et al., 1995). Kinesiofobi kan, förutom att påverkas av smärta, 

påverkas av katastroftankar. Det finns en korrelation mellan katastroftankar och 

rörelserädsla (Felius et al., 2007). 
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Figur 2. Översatt illustrering av rädsla-undvikande modellen (Vlaeyen et al., 1995). 

Graderad exponering och graderad aktivering är beteendemedicinska behandlingsformer för 

patienter med långvarig smärta och rädsla för rörelse eller aktivitet (Bailey, Carleton, Vlaeyen 

& Asmundson, 2009). Beteendemedicin, till skillnad från läkemedel, har visat sig vara en mer 

effektiv behandling hos patienter med långvarig smärta orsakad av rörelserädsla (Abbott et 

al., 2009). 

Graderad exponering är en metod där man medvetet utsätter patienter för rörelser och 

aktiviteter som patienten, på grund av rädsla för smärta och/eller återfall, har undvikt. Man 

menar att rädsla och funktionsnedsättning kan avta vid avsiktlig exponering. Metoden 

innefattar att medla kunskap om rädsla-undvikande modellen till patienten (Bailey et al., 

2009). Ett exempel på hur graderad exponering kan implementeras vid rädsla eller 

undvikande av trappgång börjar med att patienten informeras om rädsla-undvikande 

modellen och att konfrontation av trappgång krävs. Patienten får uttrycka sina rädslor för 

aktiviteten. En exponering på låg nivå sker, patienten går i en trappa med tre trappsteg. 

Nästa gång stegras exponeringen, patienten går i en trappa med sju trappsteg. Vid 

exponeringen framkallas en rädsla som patienten uppmanas att stanna kvar i tills känslan 

släcks ut.  

Graderad aktivering är en metod som lägger fokus på positiv förstärkning av förbestämda 

rörelser eller aktiviteter. En undvikande aktivitet väljs i samråd med patienten, som sedan får 

beskriva sin toleransnivå för att genomföra den undvikande aktiviteten. Ett 

behandlingsschema utformas där patienten börjar träna på 70–80% av sin toleransnivå för 

den undvikande aktiviteten. Tanken med behandlingen är att succesivt öka aktivitetens 

intensitet (Bailey et al., 2009). Ett exempel på hur graderad aktivering kan implementeras 

vid träning av trappgång börjar med att patienten skattar sin toleransnivå för en mildare 

version av trappgång. När patienten klarar den förbestämda aktivitet, ökar self-efficacy för 



 

7 

 

aktiviteten och patienten känner positiva känslor, positiv förstärkning ges. Processen 

fortsätter genom att toleransnivån ökar och aktivitetens svårighetsgrad stegras tills det att 

patienten uppnått sitt mål, trappgång.  

Graderad exponering har visat sig vara mer effektiv än graderad aktivering hos patienter med 

långvarig smärta när det kommer till att minska rörelserädsla, smärt-relaterade 

katastroftankar samt rädsla för återfall och smärta. Graderad exponering är den metod som 

har bäst effekt mot funktionsnedsättningar och smärtintensitet (Bailey et al., 2009). 

1.4 Socialkognitiv inlärningsteori 

Socialkognitiva teorin (eng. Social Cognitive Theory, SCT) handlar om hur en interaktion 

mellan inre och yttre faktorer påverkar en persons beteende. De tre komponenterna som 

samspelar är individ, beteende och omgivning (McAlister, Perry & Parcel, 2008). I studiens 

fall kopplar man SCT till den postoperativa rehabiliteringen. Individen är patienten, 

beteendet är trappgång, den fysiska omgivningen är trappan och den sociala omgivningen är 

vårdpersonal, personer i hemmet eller annan form av mänskligt socialt stöd vid trappgång.  

 

Figur 1. De tre komponenterna som samspelar är individ, beteende och omgivning 

(McAlister, Perry & Parcel, 2008). 

SCT bygger på hur faktorer som en persons värderingar och förväntningar påverkar 

handlingen av ett beteende. Teorin lyfter fram hur viktigt det är att kunna visualisera och 

jobba mot ett långsiktigt mål eller en beteendeförändring, detta trots motgångar. Syftet med 

SCT är att uppnå förmågan till att ändra och skapa det beteende en individ strävar efter 

(McAlister et al., 2008).  

1.4.1 Self-efficacy (SE) 

SCT innefattar fler centrala begrepp, det mest centrala är SE. SE definieras som “tilltro om 

personlig förmåga att utföra beteenden som ger önskat resultat” (McAlister et al., 2008, s. 

171). Enligt Bandura & Adams (1977) påverkar SE en individs beteende genom val av aktivitet 

samt inställning till aktiviteten, individens ansträngningsgrad, under hur lång tid individen 

fortsätter med aktiviteten vid motgångar samt hur dessa hanteras. 

SE spelar en avgörande roll vid beteendeförändring eftersom den lägger grunden för 

motivation och handling. SE påverkar ett beteende både direkt och indirekt. Hög SE leder till 
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högre målsättningar, högre förväntningar, bättre coping-strategier vid motgångar och större 

engagemang. Låg SE leder till motsatsen (Bandura & Adams, 1977; Bandura, 2004). SE kan 

förstärkas av fyra huvudkällor. Huvudkällorna beskrivs av Phan & Ngu (2016) genom, a) 

egna erfarenheter, att lyckas genom att prova på ett beteende, b) ställföreträdande 

erfarenheter, med vikt på social jämförelse och att se andra lyckas, c) social övertygelse, i 

form av positiv uppmuntran från omgivningen, d) engagera individen i att bedöma sina egna 

styrkor och känslighet för funktionsnedsättning. 

SE har ett väsentligt inflytande på funktionella resultat efter operation. Hög postoperativ SE 

för rehabilitering och rörelse påverkar återhämtningsresultatet mot det positiva och ger ökad 

fysisk funktion (Magklara, Burton & Morrison, 2014). Hög SE associeras till en högre nivå av 

fysisk aktivitet efter höftprotesoperation. För knäprotesopererade beskrivs en korrelation 

mellan låg SE för träning och mindre framsteg av funktionell återhämtning. Låg SE vid 

rehabilitering leder många gånger till oro, en hög preoperativ SE är en indikator för god 

återhämtning (Kuan-Ting et al., 2018). 

Efter ett ortopediskt ingrepp är det vanligt med postoperativ oro, något som påverkar 

smärthantering och rehabilitering. Oron kan bero på rädsla för att delta i aktiviteter som 

orsakar smärta. Detta kan öka benägenheten att undvika aktiviteter, fysioterapi eller egen 

vård. Oron kan resultera i en utdragen rehabiliteringsprocess samt försvagning av 

muskulatur som inte aktiveras tillräckligt. Hög SE är något som hjälper vid hantering av oro 

(Wong, Chang & Chair, 2010).  

En signifikant korrelation mellan SE, gångsträcka och aktivitet i nedre extremitet efter en 

höftprotesoperation föreligger. Det finns ett generellt samband mellan ökad ålder och låg 

aktivitetsrelaterad SE. SE kan sjunka med åldrande till följd av att den generella hälsan 

försämras. En aktivitet som skattats med låg SE hos höftprotesopererade patienter är 

trappgång. Känslomässig information, stöttning samt verbal uppmuntran hade positiv 

inflytande på generell SE, det föreligger ett samband mellan ökad SE och socialt stöd. 

Individer som är gifta eller inte bor själv har bättre socialt stöd och högre SE (Kuan-Ting et 

al., 2018).  

Nyland et al. (2007) har redogjort för vilken förmåga patienter som genomgått en 

knäprotesoperation hade i förhållande till skattning av dess tilltro till sitt knäs funktion i 

aktiviteten att resa sig upp från sittande. Utifrån skattningen kategoriserades deltagarna till 

grupper. Deltagarnas förmåga till trappgång utvärderades. De patienter som inte ansåg att 

knät var ett hinder för att klara aktiviteten hade en högre hastighet vid trappgång än de 

patienter som ansåg att knät var ett hinder. De som inte ansåg att knät var ett hinder för att 

klara aktiviteten kunde gå nerför trapporna snabbare än de patienter som ansåg att knät var 

ett hinder. De som inte ansåg att knät var ett hinder krävde färre timmar med 

fysioterapeutledd trappträning samt hade bättre isokinetisk styrka i knäextension än de 

andra patienterna (Nyland et al., 2007). 
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1.5 Problemformulering  

Höftprotesoperationer var under 2019 det vanligaste ingreppet vid ledsmärta i Sverige. För 

effektiv rehabilitering vill man att patienten i tidigt skede ska aktivera höftleden, helst samma 

dag som operation. Sjukvården lägger postoperativt mycket fokus på rörlighets-, styrke- och 

cirkulationsträning i rehabiliterande syfte. Många patienter kan uppleva låg SE och hög 

rädsla för fall efter en höftprotesoperation.  

Studier visar att höftprotesopererade patienter kan ha rörelserädsla samt rädsla för fall vid 

trappgång upp till ett år postoperativt, och därmed undviker aktiviteten. Man vet att hög 

postoperativ SE leder till bättre funktionella förmågor. Det man inte vet är om SE och rädsla 

för fall i tidigt postoperativt skede skiljer sig vid utförande av aktiviteten på sjukhuset och i 

hemmet samt om trappornas upplevda likhet påverkar uppfattningarna. Man vet inte heller 

om det föreligger något samband mellan SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhuset och 

i hemmet. SE och rädsla för fall kan i sin tur påverka patientens utförande av aktiviteten. Det 

är viktigt att känna till patientens psykologiska förutsättningar för att effektivisera vården i 

den tidiga rehabiliteringsfasen efter en höftprotesoperation. För att öka patienters 

självständighet till trappgång behövs mer kunskap om dessa faktorer. 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhus och i 

hemmet hos äldre höftprotesopererade patienter samt undersöka om trappornas upplevda 

likhet påverkar variablerna. 

2.1 Frågeställningar 

Vilken skillnad föreligger i hur höftprotesopererade patienter skattar sin SE för trappgång på 

sjukhus och i hemmet? 

Vilken skillnad föreligger i hur höftprotesopererade patienter skattar sin rädsla för fall vid 

trappgång på sjukhus och i hemmet? 

Vilket samband föreligger mellan skattning av SE och skattning av rädsla för fall vid 

trappgång på sjukhus hos höftprotesopererade patienter? 

Vilket samband föreligger mellan skattning av SE och skattning av rädsla för fall vid 

trappgång på i hemmet hos höftprotesopererade patienter? 

Vilken skillnad föreligger i hur höftprotesopererade patienter skattar sin SE för fall vid 

trappgång på sjukhus och i hemmet beroende på trappornas upplevda likhet? 
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Vilken skillnad föreligger i hur höftprotesopererade patienter skattar sin rädsla för fall vid 

trappgång på sjukhus och i hemmet beroende på trappornas upplevda likhet? 

 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

Studien har haft en beskrivande, komparativ och korrelerande icke-experimentell design 

(Carter & Lubinsky, 2016). Studien har undersökt om ett samband mellan variablerna SE och 

rädsla för fall förelåg vid trappgång på sjukhus samt i hemmet. En jämförelse av variablerna 

SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhus och i hemmet samt om trappornas upplevda 

likhet påverkade skattningarna ingick i studien. 

3.2 Urval 

Patienter från ett centralsjukhus och två mindre sjukhus i Mellansverige som genomgått en 

höftprotesoperation tillhörde urvalsgruppen. Patienterna som ingick i inklusionskriterierna 

tillfrågades om medverkan. Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval har använts där 32 

deltagare rekryterades och tackade ja till medverkan. Av dessa medverkade 21 deltagare i 

studien. Sju deltagare vars uppgifter samlades in exkluderades p.g.a. att de inte ingick i 

studiens inklusionskriterier. En deltagare fyllde i frågeformuläret på sjukhuset men uppgifter 

från hemmet saknades. Tre deltagare fyllde i formuläret i hemmet men uppgifter från 

sjukhuset saknades, se tabell 1.  
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Tabell 1. Flödesschema över deltagarna (n=21) i studien, exkluderade och inkluderade deltagare. 

 

 

Av deltagarna svarade alla på skattningarna för SE på sjukhuset, i hemmet samt på 

skattningen för rädsla för fall i hemmet. 20 deltagare svarade på skattningen för rädsla för 

fall på sjukhuset, deltagaren som inte skattade exkluderades från analyser där rädsla för fall 

ingick. 19 deltagare svarade på skattningen av trappans upplevda likhet, deltagarna som inte 

skattade exkluderades från analyser där trappans upplevda likhet ingick. Bakgrundsdata för 

deltagarna presenteras i tabell 2.  

3.2.1 Inklusionskriterier  

Patienter som har genomgått en total höftprotesoperation och behövde klara av att gå i 

trappa för att leva självständigt p.g.a. patientens boendesituation. Patienterna var mellan 65-

85år och kunde skriva, tala samt läsa på svenska. 

3.2.2 Exklusionskriterier  

Patienter som inte självständigt kunde fylla i frågeformulär enligt instruktioner. Patienter 

som postoperativt drabbades av komplikationer som proteslossning, infektion, blodpropp, 

lunginflammation eller reoperation innan de gått i trappa vid tre tillfällen i hemmet. 

Patienter som inte hade möjlighet att posta brev. 
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Tabell 2. Bakgrundsdata om deltagarna (n=21). 

Variabel 

 

Antal  

 

% 

Ålder  

65–69 år 

70–74 år 

75–79 år 

80–85 år 

 

 8 

 8 

 4 

 1 

 

    38% 

    38% 

    19% 

≈ 5% 

Genomgått en tidigare höftprotesoperation 

Ej genomgått en tidigare höftprotesoperation 

 7 

 14 

≈ 33% 

≈ 67% 

Antal i boendet 

Bor själv  

Bor med en person 

Bor med två personer 

 

 7 

 13 

 1 

 

≈ 33% 

≈ 62% 

≈ 5% 

Preoperativt fysiskt stöd vid trappgång 

Utan stöd 

Krycka eller kryckor 

Ledstång 

Krycka och ledstång 

 

 6 

 2 

 5 

 8 

 

≈ 29% 

≈ 10% 

≈ 24% 

    38%                   

Postoperativt fysiskt stöd vid trappgång 

Utan stöd 

 

1 

 

≈ 5% 
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3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum under vintern 2019/2020. Insamlingen skedde genom att 

patienter fick fylla i ett frågeformulär (se bilaga A) med utgångspunkt i Patient Goal Priority 

Questionnaire (PGPQ). PGPQ används som en patientspecifik mätmetod för att få fram data 

kring patientens beteende, mål samt för att få fram ett resultatmått som kan användas för 

utvärdering av kliniska interventioner. Resultatet av test-retest för mätinstrumentet visade 

på måttlig reliabilitet, kappakoefficient .64 (95% CI .46 till .84) (Åsenlöf & Siljebäck, 2009).  

Frågeformuläret som deltagarna fick bestod av skattningar utformade med utgångspunkt i 

fråga 1c och 1d i PGPQ. Skattningarna innefattade SE, där 0 motsvarade inte alls säker och 10 

motsvarade mycket säker, samt rädsla för fall, där 0 motsvarade inte alls rädd och 10 

motsvarade mycket rädd. Deltagarna skattade sin SE och rädsla för fall vid trappgång på 

sjukhuset och i hemmet. Deltagarna skattade hur mycket de upplevde att trappan på 

sjukhuset liknade trappan i deras hem. Bakgrundinformation kring deltagarnas ålder, 

tidigare höftprotesoperationer, antal bosatta i hushållet samt pre- och postoperativt fysiskt 

stöd vid trappgång samlades in genom frågeformuläret. Frågeformuläret testades av två 

individer, som inte ingick i inklusionskriterierna för studien, för att undersöka om formuläret 

var utformat på ett enkelt sätt att förstå och fylla i. Revidering av formuläret, i form av att 

kryssrutor lades in bredvid svarsalternativen, språkändringar samt borttagande av en 

upprepande fråga, gjordes. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Ortopedavdelningen på tre olika sjukhus kontaktades för erhållande av verksamhetschefers 

godkännande till att rekrytera deltagare genom klinikens fysioterapeuter. Fysioterapeuterna 

som träffade och skötte rehabiliteringen med patienter som genomgått en 

höftprotesoperation fick sedan frågan om att hjälpa till med rekryteringen av deltagare. I 

samband med att cheferna informerade fysioterapeuterna om deras uppgift i studien följde 

en kort skriftlig instruktion (se bilaga B). De sju fysioterapeuterna som deltog i att rekrytera 

Krycka eller kryckor 

Ledstång 

Krycka och ledstång 

5 

2 

12 

≈ 24% 

≈ 10% 

≈ 57% 

Har ramlat vid trappgång de senaste fem åren 

Har ej ramlat vid trappgång de senaste fem åren   

 2 

                          

18 

≈ 10% 

≈ 86% 
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deltagare kontaktades av studieansvariga för vidare information kring deras roll i studien. Ett 

möte bokades in med sex av sju fysioterapeuter för utlämning av kodade frågeformulär, 

informationsbrev (se bilaga C), adresserade och frankerade kuvert samt en tvåsidig 

samtyckesblankett (se bilaga D). En fysioterapeut fick materialet postat till sig. 

Deltagare fick frågan om medverkan vid informationsträffen inför operation eller på 

sjukhuset i samband med post-/preoperativ information. Frågan om medverkan skedde 

genom en muntlig förfrågan av fysioterapeuten samtidigt som patienten tilldelades ett 

informationsbrev. De patienter som valde att delta i studien skrev i samband med det första 

träningstillfället på en samtyckesblankett. Vid samma tillfälle tilldelades patienten ett 

frågeformulär, tre blad att fylla i på sjukhuset och lämna in till fysioterapeuten och ett blad 

att fylla i hemma. Deltagarna fick ett adresserat och frankerat kuvert av fysioterapeuten för 

att kunna posta sina svar till studieansvariga.  

Datainsamlingen för varje patient ägde rum under ungefär en veckas tid efter operation. Det 

första skattningstillfället, SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhus, inträffade samma 

dag som hemgång efter genomförande av aktiviteten. Det andra skattningstillfället, SE och 

rädsla för fall vid trappgång i hemmet, inträffade efter tre tillfällen av trappgång i hemmet. 

Vid trappgång på sjukhuset fanns en fysioterapeut på plats, ingen fysioterapeut fanns på 

plats vid trappgång i hemmet. Den upplevda likheten av trapporna skattades i hemmet efter 

genomförd trappgång. 

Varje deltagare tilldelades en kod som kopplades till deras telefonnummer. Fem till sju dagar 

efter operationsdag påminde studieansvariga deltagarna, om att fylla i och skicka in 

frågeformuläret, via sms eller telefonsamtal. En vecka efter påminnelsen genomfördes en ny 

påminnelse kring att posta kuvertet, detta endast till de patienter vars frågeformulär inte 

hade kommit in till studieansvariga. 

3.5 Databearbetning och dataanalys 

Dataanalysen genomfördes i IBM SPSS Statistics. För att kunna bearbeta data i SPSS 

numrerades svarsalternativen från kvalitativa data, ex kön, man=1 och kvinna=2 (se bilaga 

E). Deltagarnas svar matades in manuellt i en Excel fil där den tillsammans med skattningen 

kopplades till en kod. Visuella kontroller utfördes för att säkerställa att korrekt inmatningen 

hade genomförts. Den färdigställda Excel filen fördes över till SPSS. I SPSS granskades data 

avseende frekvens och normalfördelning genom histogram. Data dikotomiserades utifrån hur 

deltagarna skattat trappornas upplevda likhet, låg skattning (0–5) och hög skattning (6–10), 

för att sedan analyseras i förhållande till SE och rädsla för fall. 

Data analyserades med icke-parametrisk statistik då data var i form av ordinaldata, det var få 

antal deltagare samt att SE och rädsla för fall vid trappgång saknade normalfördelning 

(Carter & Lubinsky, 2016). Icke-parametriska analys i form av inomgruppsjämförelse med 

Wilcoxon tecken-rangtest genomfördes i syfte att jämföra variablerna SE respektive rädsla 

för fall vid trappgång vid två olika tillfällen, trappgång på sjukhus och trappgång i hemmet. 

Spearman rangkorrelationskoefficient användes för att analysera sambandet mellan 
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variablerna SE och rädsla för fall vid trappgång vid två olika tillfällen, trappgång på sjukhus 

och trappgång i hemmet (Ejlertsson, 2012). Korrelationskoefficienten, som betecknas r, kan 

som högst anta värdet +1 och som lägst värdet -1, dvs -1 <r <+1. Minus innebär ett negativt 

samband och plus ett positivt samband. Korrelationen bedöms som mycket låg om r = .00–

.25, låg vid r = .26–.49, måttlig vid r = .50–.69, hög vid r = .70–.89 och väldigt hög vid r 

=.90–1.00 (Carter & Lubinsky, 2016). Den valda signifikansnivå, p <0.05, berodde på att 

studien innefattade få deltagare. Resultaten av den komparativa samt deskriptiva analysen 

presenterades genom låddiagram, där median och kvartilavstånd redovisats. Resultaten av 

den korrelerande analysen presenterades genom spridningsdiagram, där 

korrelationskoefficienten redovisats.  

3.6 Etiska överväganden 

Regler och riktlinjer som gäller vid examensarbeten samt vid forskning har följts.  Studien 

följer de fyra individskyddskraven inom forskning vilka är 1) informationskravet som säger 

att “forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte”, 2) samtyckeskravet som säger att “deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan”, 3) konfidentialitetskravet som säger att 

“uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem”, 4) nyttjandekravet som säger att “uppgifter insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål” (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Deltagarna befann sig under studiens gång dels på sjukhus vilket gjorde att Hälso- och 

sjukvårdslagens (2017:30) med fokus på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet låg i fokus (Codex, 2018).  

Ingen intervention förekom i studien vilket gjorde att det inte fanns någon fysisk risk för 

patientens del, något som Codex (2018) skriver är viktigt vid studier. Psykologiska 

föreställningar kunde upplevas som betungande för deltagarna och väcka starka känslor 

eftersom studien undersökte faktorer SE och rädsla.  

Deltagarnas namn samlades in i form av ett samtycke och sparades tills studiens slut. 

Personuppgiften skyddades enligt EU:s generella dataskyddsförordning (2016/679), GDPR 

(Codex, 2018). All data som samlades in under studien förstördes när arbetet godkändes. 

En stor grund i arbetet var att deltagarnas omsorg prioriterades över studien. Deltagarna 

skyddades av Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2018).  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4 RESULTAT 

4.1 Jämförelse av skattning för SE vid trappgång 

För de höftprotesopererade deltagarna förelåg ingen signifikant skillnad i skattning av SE för 

trappgång på sjukhus (Md=8, Q1=4, Q3=10) jämfört med i hemmet (Md=9, Q1=4, Q3=10), 

p=0,342. Skattningarna presenteras i figur 3. 

 

Figur 3. Deltagarnas skattningar av SE för trappgång på sjukhus och i hemmet, lägsta värdet, 

högsta värdet, undre kvartilen (Q1), övre kvartilen (Q3) och medianvärde. 

4.2 Jämförelse av skattning för rädsla vid trappgång 

För de höftprotesopererade deltagarna förelåg ingen signifikant skillnad i skattning av rädsla 

för fall vid trappgång på sjukhus (Md=1, Q1=0, Q3=10, se figur 2) jämfört med i hemmet 

(Md=2, Q1=0, Q3=5, se figur 1), p=0,977. Skattningarna presenteras i figur 4. 
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Figur 4. Deltagarnas skattningar av rädsla för fall för trappgång på sjukhus och i hemmet, 

lägsta värdet, högsta värdet, undre kvartilen (Q1), övre kvartilen (Q3) och medianvärde. 

4.3 Samband mellan SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhus 

För de höftprotesopererade deltagarna fanns en statistisk signifikant korrelation i skattning 

av SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhus, p=0,002. Korrelationskoefficienten, rs=-

0,643, visar på ett måttligt statistiskt negativt samband (Carter & Lubinsky, 2016). Deltagare 

som har skattat högt i den ena variabeln har skattat lågt i den andra variabeln, se figur 5. 
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Figur 5. Deltagarnas skattningar av SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhuset samt 

det negativa linjära sambandet. 

4.4 Samband mellan SE och rädsla för fall vid trappgång i hemmet 

För de höftprotesopererade deltagarna fanns en statistisk signifikant korrelation i skattning 

av SE och rädsla för fall vid trappgång i hemmet, p=0,000. Korrelationskoefficienten, rs=-

0,890, visar på ett högt statistiskt negativt samband (Carter & Lubinsky, 2016). Deltagare 

som har skattat högt i den ena variabeln har skattat lågt i den andra variabeln, se figur 6. 

 

Figur 6. Deltagarnas skattningar av SE och rädsla för fall vid trappgång i hemmet samt det 

negativa linjära sambandet. 

4.5 Jämförelse av skattning av SE vid trappgång på sjukhus och i 

hemmet beroende av trappornas upplevda likhet  

För de höftprotesopererade deltagarna som skattat lågt på trappornas upplevda likhet (0–5 

av 10) (n=12), dvs att trapporna på sjukhuset och hemmet inte alls var lika, fanns ingen 

signifikant skillnad i skattning av SE vid trappgång på sjukhus (Md=7.5, Q1=5.5, Q3=9.75) 

och i hemmet (Md=8, Q1=7, Q3=9.75), p=0,100, se figur 7. 
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Figur 7. SE för fall vid trappgång på sjukhus och i hemmet skattat av de deltagarna som 

upplevde låg likhet av trappor, lägsta värdet, högsta värdet, undre kvartilen (Q1), övre 

kvartilen (Q3) och medianvärde. 

För de höftprotesopererade deltagarna som skattat högt på trappornas upplevda likhet (6–10 

av 10) (n=7), dvs att trapporna på sjukhuset och hemmet var lika, fanns ingen signifikant 

skillnad i skattning av sefl-efficacy vid trappgång på sjukhus (Md=8, Q1=7, Q3=9) och i 

hemmet (Md=9, Q1=7, Q3=10), p=0,197, se figur 8. 

 

Figur 8. SE för fall vid trappgång på sjukhus och i hemmet skattat av de deltagarna som 

upplevde hög likhet av trappor, lägsta värdet, högsta värdet, undre kvartilen (Q1), övre 

kvartilen (Q3) och medianvärde. 
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Figur 9. Antal deltagare som skattat hög respektive låg upplevd likhet av trapporna. 

4.6 Jämförelse av skattning av rädsla vid trappgång på sjukhus och i 

hemmet beroende av trappornas upplevda likhet  

För de höftprotesopererade deltagarna som skattat lågt på trappornas upplevda likhet (0–5 

av 10) (n=11), dvs att trapporna på sjukhuset och hemmet inte alls var lika, fanns ingen 

signifikant skillnad i skattning av rädsla för fall vid trappgång på sjukhus (Md=0, Q1=0, 

Q3=2) och i hemmet (Md=2, Q1=0.25, Q3=3.75), p=0,598, se figur 10. 

 

Figur 10. Rädsla för fall vid trappgång på sjukhus och i hemmet skattat av de deltagarna som 

upplevde hög likhet av trappor, lägsta värdet, högsta värdet, undre kvartilen (Q1), övre 

kvartilen (Q3) och medianvärde. 
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För de höftprotesopererade deltagarna som skattat högt på trappornas upplevda likhet (6–10 

av 10) (n=7), dvs att trapporna på sjukhuset och hemmet var lika, fanns ingen signifikant 

skillnad i skattning av rädsla för fall vid trappgång på sjukhus (Md=1, Q1=0, Q3=7) och i 

hemmet (Md=2, Q1=0, Q3=5), p=0,228, se figur 11. 

 

Figur 11. Rädsla för fall vid trappgång på sjukhus och i hemmet skattat av de deltagarna som 

upplevde hög likhet av trappor, lägsta värdet, högsta värdet, undre kvartilen (Q1), övre 

kvartilen (Q3) och medianvärde. 

 

 

Figur 12. Antal deltagare som skattat hög respektive låg upplevd likhet av trapporna. 
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5 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhus och i 

hemmet hos höftprotesopererade patienter samt undersöka om trappornas upplevda likhet 

påverkade variablerna. Frågeställningarna som skulle besvaras innefattade om någon 

skillnad i SE eller rädsla för fall vid trappgång på sjukhus och i hemmet förelåg samt om 

något samband mellan SE och rädsla för fall vid trappgång på sjukhus och i hemmet förelåg. 

Vidare frågeställning handlade om huruvida någon skillnad i SE eller rädsla för fall vid 

trappgång på sjukhus och i hemmet förelåg beroende på trappornas upplevda likhet.  

Resultatet visade på att ingen skillnad mellan skattningarna av SE eller rädsla för fall vid 

trappgång på sjukhus eller i hemmet förelåg. Sambandet av SE och rädsla för fall vid 

trappgång, både på sjukhuset och i hemmet, visade på att de som hade skattat högt i den ena 

variabeln, hade skattat lågt i den andra variabeln. Det fanns inte någon skillnad i skattning av 

SE eller rädsla för fall vid trappgång beroende på om trappan på sjukhuset och i hemmet 

upplevdes vara lika eller olika. 

5.1 Metoddiskussion 

Carter & Lubinsky (2016) menar att en kvantitativ design är att föredra om en studie vill 

kunna generalisera sitt resultat, något som denna studie syftat till, därav en fördel med vald 

design. Om en studie har i syfte att undersöka variablers orsak och verkan samt hur de kan 

fastställas och skiljas från varandra bör en kvantitativ design användas (Carter & Lubinsky, 

2016). Att studien har visat på hur SE och rädsla för fall har skiljt sig från olika tillfällen 

styrker valet av design. Studien har en icke- experimentell design och har därför ingen 

intervention. Ett alternativ till design hade kunnat vara en experimentell design där 

skattningstillfällena skulle ske vid olika tillfällen. Kontrollgruppen skulle skatta som i denna 

studie. Interventionsgruppen skulle skatta SE och rädsla för fall på sjukhuset och i hemmet 

innan trappgången var genomförd samt vid samma tillfällen som kontrollgruppen. 

Trappgången skulle innefatta interventionen. En sådan studie skulle kunna tillföra kunskap 

om patienters SE och rädsla för fall förändras efter trappgång på sjukhus.  

Denna studie, som innefattade 21 deltagare, hade som ambition att generalisera sitt resultat, 

något som Ejlertsson (2012) menar att man kan vid val av kvantitativ design. Eljertsson 

(2012) konstaterar att ett större urval skulle ge en säkrare generalisering. Resultatet i denna 

studie kan generaliseras till höftprotesopererade patienter som måste klara av trappgång för 

att leva ett självständigt liv inom åldrarna 65-85år som opererats på mindre sjukhus eller 

centralsjukhus i Mellansverige. Något som stärker generaliserbarheten i denna studie var att 

tre olika sjukhus användes vid datainsamlingen vilket gav mer variation av vårdrutiner. 

Anledningen till att antalet deltagare inte var högre var en kostnads- och tidsfråga. Ett 

alternativ hade varit att ha ett lägre antal deltagare men inriktning på mixad design med både 

kvantitativ och kvalitativ metod. Detta hade medlat kunskap om deltagarnas inre beteende, 

som tankar om varför de skattat som de gjort i frågeformuläret.  



 

23 

 

Ett kriterium för att delta i studien var att patienten ”behövde klara av att gå i trappa för att 

kunna leva ett självständigt liv”. Stora delar av bortfallet berodde på att definitionen för 

inklusionkriteriet var diffust vilket gjorde att många deltagare ansåg sig ingå i kriteriet då de 

föredrog att ta trappa men hade tillgång till hiss. De deltagarna som fyllde i att de inte 

behövde gå i trappa för att klara sina vardagliga sysslor (fråga 6 i frågeformuläret) 

exkluderades från studien. Det som hade kunnat göras annorlunda var att inte ha med detta 

kriteriet och på så sätt haft möjligheten att rekrytera fler deltagare i studien samt 

generalisera resultatet till en bredare population än till specifikt höftprotesopererade 

patienter som måste klara av trappgång för att leva ett självständigt liv. 

En fördel med metoden var att den innefattade datainsamling som utgått ifrån ett 

psykometriskt testat frågeformulär. Detta betyder att insamlingen skett med tillförlitlighet 

utifrån tillgänglig, vetenskaplig kunskap. Det valda frågeformuläret, som låg till grund för 

studiens egna formulär, var Patient Goal Priority Questionaire. Formuläret används i kliniskt 

syfte vid undersökningen och utvärdering. Eftersom studien inte använde formuläret i 

samma syfte som på klinik användes togs beslutet att endast använda två frågor ur PGPQ 

som underlag för studiens frågor om SE och rädsla för fall i trappa. Samma skattningsskala 

som används i PGPQ användes i studiens formulär. Validiteten och reliabiliteten av 

formuläret i studien har sjunkit efter modifiering eftersom det egna formuläret inte var 

testat. Frågeformuläret med grund i PGPQ användes i studien som en patientspecifik 

mätmetod för att få fram information kring patientens beteende att gå i trappa. Åsenlöf & 

Siljebäck (2009) konstaterar att PGPQ har måttlig reliabilitet, kappakoefficient 0,64. 

Frågeformuläret testades av två personer inom åldrarna för inklusionskriterierna innan 

deltagare rekryterades. Därefter följde revidering för att deltagarna skulle få ett formulär som 

var enkelt att fylla i, och förstå. Deltagarna fyllde i kryssfrågorna på ett korrekt sätt, några 

enstaka svar saknades. För några av skattningarna hade tre deltagare strukit under ” inte alls 

säker”, ”mycket säker”, ”inte alls rädd” eller ”mycket rädd” utöver skattningen. Om en 

deltagare hade strukit under ”inte alls säker” och skattat en 10, som betydde ”mycket rädd”, 

omtolkades svaret av studieförfattarna till att deltagaren menat en 0 vilket var samma som 

”inte alls rädd”. Att denna tolkningen gjordes är något som kan ha gett studien ett 

missvisande resultat, detsamma kunde gälla om tolkningen inte hade gjorts. 

I frågeformuläret kunde det varit givande att inkludera en fråga om vilken trappa som ansågs 

svårast, den på sjukhuset, eller den i hemmet? Information hade kunnat användas för att få 

en förståelse för varför deltagarna skattade som de gjorde vad gäller SE och rädsla för fall vid 

trappgång. SE ökar när man klarar av ett önskvärt beteende (Phan & Ngu, 2016). Om trappan 

hemma ansågs vara svårare än den på sjukhuset, men att SE ökade, hade detta kunnat tala 

för att egna erfarenheter stärkt SE. Trots att informationen hade varit bra fanns det ett behov 

att begränsa antalet frågor samt hur detaljerade och djupgående de skulle vara för att 

underlätta processen för deltagarna och stärka chanserna att få svar på alla frågor. 

Frågeformulären fylldes i på sjukhuset och i hemmet. Samtliga deltagare fyllde i formulären 

efter att de gått i trappa på sjukhuset. Detta innebar att deltagarna skattat sin SE och rädsla 

för fall efter att ha genomfört aktiviteten och påbörjade skattningarna vid samma fas i 

rehabiliteringsprocessen, vilket är en fördel för studiens reliabilitet och inre validitet.  Den 

del av formuläret som fylldes i på sjukhus samlades in av fysioterapeuten på plats vilket 
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gjorde att deltagarna inte kunde jämföra skattningen i hemmet med tidigare skattning från 

sjukhuset. Det är positivt att skattningen i hemmet var oberoende av tidigare variabler, något 

som stärker studiens inre validitet.  

En nackdel med hanteringen av formulären var att deltagarna själva ansvarade för att fylla i 

och skicka in delar av frågeformulären till studieansvariga. Om deltagarna inte fyllde i 

formuläret efter tredje tillfället av trappgång i hemmet sjunker validiteten av studien 

eftersom studien baserades på en inomgruppsjämförelse vid två tidsbestämda tillfällen. 

Ingen kontrollfråga kring hur många gånger deltagarna hade gått i trappa vid skattning på 

sjukhuset eller i hemmet fanns, information som kunde varit av värde för studieansvariga för 

att säkerställa studiens validitet. Om utförande av aktivitet inträffade vid fler gånger än de 

fyra tillfällen som studien efterfrågade kunde skattningarna av SE eller rädsla för fall vid 

trappgång ha påverkats. Vid kontakt med fysioterapeuterna som medverkade i studien kom 

det fram att några få deltagare gått i trappan på sjukhuset vid mer än ett tillfälle, det fanns 

ingen data på hur många eller vilka deltagare detta gällde. Detta gällde endast vid ett av tre 

sjukhus. Vidare borde deltagarna fått tydligare instruktioner om att skattningarna i hemmet 

skulle ske efter totalt fyra tillfällen, det finns en risk att deltagarna gått i trappor utöver 

sjukhustrappan eller den i hemmet. Studieansvariga hade ingen kontroll på om alla 

skattningarna gjordes vid samma tidpunkt, vilket är en nackdel för studiens inre validitet.  

Samtliga sjukhus använde sig generellt av en träningstrappa som hade tre till fyra trappsteg. 

En nackdel för studiens inre validitet var att studieförfattarna i efterhand fick information 

om att några deltagare från ett sjukhus gick i en trappa med tio trappsteg. Sjukhuset som 

utfört viss trappträning i en längre trappa och eventuellt vid flera tillfällen var densamma, 

detta var sjukhuset som studieansvariga hade telefonmöte med vilket kan otydliggjort vissa 

instruktioner. Vilka eller hur många deltagare det handlade om förblev okänt. Det som hade 

kunnat göras för att motverka detta hade varit att klargöra instruktionerna till 

fysioterapeuterna om att första skattningstillfället på sjukhuset skulle skett efter trappgång i 

en trappa med tre till fyra steg samt att endast ett tillfälle av trappgång skulle genomförts. 

Carter & Lubinskys (2016) menar att något som kan vara bristande i studier och kan påverka 

resultatet är om yttre faktorer förbises. Denna studiens inkluderade inte yttre faktorer som 

fysiskt eller socialt stöd vid skattningar för trappgång.  

Vidare fanns en risk för bortfall när deltagarna ansvarade för att fylla i och posta formuläret, 

detta kunde ske om deltagare glömde bort uppgifterna vilket skulle leda till förlorade data. 

För att minska risken att deltagare glömde bort att fylla i och posta formulären fick 

deltagarna en påminnelse om detta av studieansvariga, antingen via sms eller telefonsamtal. 

Endast ett bortfall uppstod p.g.a. att formuläret inte skickades till studieansvariga. 

Kuan-Ting et al. (2018) skriver att stöttning samt verbal uppmuntran har positivt inflytande 

på generell SE samt att det föreligger ett samband mellan ökad SE och socialt stöd. Vid 

trappgång på sjukhuset fanns en fysioterapeut på plats som kan ha påverkat SE, genom 

socialt stöd. Studieansvariga saknade kunskap kring om hur deltagarnas sociala stöd såg ut i 

hemmet vid trappgång, något som skulle varit intressant att veta eftersom den sociala 
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omgivningen påverkar SE. Förutsättningarna till socialt stöd kan ha sett annorlunda ut på 

sjukhus och i hemmet, något som kan haft inverkan på hur deltagarna skattade SE.  

Skattningar av SE och rädsla för fall vid trappgång samlades in vid två olika tillfällen, ett på 

sjukhus och ett i hemmet. Förutsättningarna för datainsamlingen såg olika ut. Antal tillfällen 

att genomföra aktiviteten inför skattningstillfällena skiljde sig åt. Vid skattning på sjukhuset 

hade deltagarna, som följt studiens intention, gått i avledningens trappa en gång, vid 

skattning i hemmet hade deltagarna gått i sin hemtrappa tre gånger, totalt hade aktiviteten 

trappgång utförts vid fyra tillfällen. Att förutsättningarna såg olika ut vid de två 

skattningstillfällena är något som kan ha påverkat resultatet eftersom patienterna efter fjärde 

tillfället hade övat in aktiviteten jämfört med första gången de testade.  Ifall deltagarna hade 

genomfört skattningarna i hemmet efter första tillfället av trappgång, och inte efter det tredje 

tillfället, skulle skillnaderna kanske sett annorlunda ut. En anledning till att deltagarna inte 

skulle skatta efter första tillfället var att deltagarna skulle ha mycket tankar och fokus på 

aktiviteten i sig och glömma att fylla i formuläret efter första tillfället. Detta skulle kunna 

medföra en risk av ett högre bortfall, något som skulle minska studiens kvalitét.  

Vid bearbetning av data för att undersöka om trappornas upplevda likhet medförde en 

skillnad av skattningarna SE eller rädsla för fall dikotomiserades deltagarnas data. 

Uppdelningen innefattades av en 11-gradig skala (0–10), som delades upp i två grupper, låg 

skattning och hög skattning. Låg skattning innefattade sex skattningsalternativ (0–5) medan 

hög skattning innefattade fem skattningsalternativ (6–10). Något som sänker 

tillförlitligheten var att den ”låg-skattade” gruppen fördelades en siffra mer än den ”hög-

skattade” gruppen, vilket gav den ”låg-skattade” gruppen större möjlighet att inkludera fler 

deltagare i den gruppen. Att uppdelningen varierade är något som kan ge missvisande 

resultat vid jämförande av två grupper.  

Vid dataanalysen använde studieförfattarna sig av det statistiska programmet SPSS vilken 

skötte alla uträkningar av jämförelser och korrelationer av SE och rädsla för fall vid 

trappgång. Något som ökar tillförlitligheten av studien är att författarna vid analys i SPSS 

följde en manual samt kontrollerades uträkningarna av en forskare med mycket erfarenhet av 

att jobba i programmet.  

Något som sänker validiteten för studien är att resultatet av skillnadsanalysen visade att 

nollhypotesen skulle accepteras, trots att nollhypotesen kunde vara falsk, vilket gjorde att 

studien kunde ha ett typ 2-fel (Ejlertsson, 2012). Anledningen till att H0 kunde antas vara 

falsk var studiens låga antal deltagare. Studien innefattade 21 deltagare vilket kan ha gett ett 

missvisande värde vid undersökning av skillnad mellan SE och rädsla för fall vid två 

skattningstillfällen. Något som styrker att resultatet kan vara missvisande p.g.a. få deltagare 

är att resultatet i studie skiljer sig från det resultat Nagai et al. (2014) presenterat där 96 av 

214 deltagare uttryckte rädsla för fall vid trappgång. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Studien visade att det inte fanns någon skillnad i hur man skattade SE eller rädsla för fall vid 

trappgång på sjukhuset eller i hemmet. Studien visade att en negativ korrelation fanns 

mellan SE och rädsla för fall vid trappgång. Ingen skillnad av skattningar förelåg utifrån hur 

deltagarna skattade trappornas upplevda likhet.  

Att man inte fann någon skillnad i skattningarna kan bero på att de olika miljöerna för 

trappgång liknade varandra, det krävdes ingen större generalisering från sjukhuset till 

hemmet. Enligt Sundel & Sundel (2018) försvåras generaliseringen av ett beteende om det 

tydligt framgår skillnader mellan en träningsmiljö, trappan på sjukhuset, och patientens 

naturliga miljö, trappan i hemmet. Vid trappgång efter en höftprotesoperation kan ett fysiskt 

stöd behövas, något som tillför att ett nytt beteende måste läras in. 95% av deltagarna 

behövde ett postoperativt fysiskt stöd. Att 61% av deltagarna preoperativt redan använde sig 

av fysiskt stöd vid trappgång gjorde att beteendet ”att gå i trappa med stöd” redan fanns 

inlärt, något som troligen förenklade generaliseringen. 

SE för trappgång på sjukhuset liknade SE för trappgång i hemmet. Att SE överensstämde i de 

olika miljöerna kan ha att göra med att ett socialt stöd fanns både på sjukhuset och i hemmet. 

En stöttande person kan vid båda tillfällena funnits tillgänglig vid utförande av trappgång, 

fysioterapeuten på sjukhuset och en anhörig eller annan vårdpersonal i hemmet. Studien kan 

inte uttala sig om att detta var fallet eftersom den inte undersökte hur det sociala stödet eller 

den sociala omgivningen såg ut vid aktiviteten i hemmet. Kuan-ting et al. (2018) menar att 

individer som är gifta eller att inte bor själva har bättre socialt stöd och högre SE. En annan 

anledning till att SE liknade varandra i de två olika miljöerna kan vara p.g.a att ingen 

signifikant ökning av muskulaturen kring höften hade uppstått några dagar efter operation. 

Enligt Coulter et al. (2013) sker en gynnsam förbättring i quadricepsmuskulaturen samt en 

signifikant ökning av styrkan i patienters höftabduktormuskulatur först efter sex veckors 

postoperativ rehabilitering.  

Phan & Ngu (2016) menar att egna erfarenheter, att lyckas genom att prova på ett beteende, 

är en faktor som förstärker SE. Eftersom deltagarna skattade sin SE efter trappgång på 

sjukhuset borde SE för de patienter som lyckades väl vara ganska hög och därmed fanns 

endast ett litet utrymme för att skatta högre vid skattningstillfället i hemmet. En riska till att 

deltagarna skattade SE i hemmets trappa efter fler än tre tillfällen fanns, något som gav 

deltagarna chansen att lyckas fler gånger inför skattningen och ökade SE.  

Det höga medianvärdet för SE skiljde sig från vad Kuan-Ting et al. (2018) skriver om i en 

studie där trappgång är en aktivitet som skattas med låg SE. Kuan-Ting et al. (2018) menar 

att SE kan sjunka med åldrande till följd av att den generella hälsan försämras. Studien 

innefattade 76% mellan åldrarna 65–74år och 24% mellan åldrarna 74–85år. Att denna 

studie visade på hög postoperativ SE för trappgång kan ha att göra med deltagarnas relativt 

låga ålder och goda generella hälsa. 

Rädsla för fall vid trappgång på sjukhus liknade rädslan för fall vid trappgång i hemmet. Om 

deltagarna skulle ha skattat sin rädsla för fall innan de hade genomfört trappgång skulle 

skattningarna kanske skiljt sig åt. Att trappgång hade genomförts på sjukhuset innan 
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trappgången genomfördes i hemmet är något som kan ha sänkt deltagarnas rädsla för fall. 

Studien förutsatte att deltagarna skattade rädsla för fall i hemmet efter totalt fyra tillfällen av 

trappgång, något som kan ha påverkat skattningen. Rädsla tränas bort genom graderad 

exponering, där man medvetet utsätter patienter för rörelse och aktiviteter (Bailey et al., 

2009), eventuellt är detta något som inträffat i studien. Genom att utsättas för gång i 

träningstrappan på sjukhuset och tre gånger i trappan hemma exponerades deltagarna för 

aktiviteten, något som kan ha påverkat skattningen för rädsla för fall i hemmet.  

Det låga medianvärdet för rädsla för fall i trappgång skiljer sig från vad Nagai et al. (2014) 

kommit fram till i en studie som innefattade 214 deltagare. I studien av Nagai et. al (2014) 

uttryckte 45% av deltagarna rädsla för fall vid trappgång. Den studien visade också ett 

samband mellan rädsla för fall och hög fallrisk p.g.a. nedsatt funktionell förmåga, dålig 

gångförmåga, tidigare fall samt höga nivåer av ångest. Resultatet i denna studie visade inte 

på att deltagarna uttryckte rädsla för fall. Resultaten skiljer sig möjligtvis p.g.a. att deltagarna 

i denna studie inte upplevde sig ha nedsatt funktionell förmåga, dålig gångförmåga, hade 

erfarenhet av tidigare fall eller höga nivåer av ångest. Något som visade på att deltagarna inte 

hade erfarenhet av tidigare fall på senare tid var att endast 2 av 21 deltagare kryssade i att de 

hade ramlat inom de senaste 5 åren. 

Sambandet av SE och rädsla för fall vid trappgång, båda på sjukhuset och i hemmet, visade 

på att de som hade skattat högt i den ena variabeln, hade skattat lågt i den andra variabeln. 

Samma negativa korrelation mellan SE och rädsla-undvikande observerades i en 

tvärtsnittstudie av Brandão de Moraes Vieira, Góes Salvetti, Petri Damiani, & Mattos 

Pimenta (2014).  Enligt Wong, Chang & Chair (2010) är hög SE något som hjälper till vid 

hantering av oro. Kuan-Ting et al. (2018) säger att låg SE vid rehabilitering många gånger 

leder till oro och att en hög preoperativ SE är en indikator för god återhämtning. 

Anledningen till resultatet kan vara att man vid hög SE enligt Flanigan, Everhart & Glassman 

(2015) har en optimistisk attityd och högt självförtroende vilket gör att man inte tror att man 

kommer att misslyckas, ramla i trappan. Korrelationen var högre i hemmet än på sjukhuset, 

vilket kunde bero på att SE ökat efter att ha provat på aktiviteten flera gånger, samt att rädsla 

för fall sjunkit några dagar efter operationen. 

SE och rädsla för fall på sjukhuset och i hemmet jämfördes med hur deltagarna skattade 

trappornas upplevda likhet. Skattningarna delades upp i två grupper, de som skattade hög 

respektive låg upplevd likhet av trapporna. Ingen signifikant skillnad i hur grupperna 

skattade SE eller rädsla för fall på sjukhuset eller i hemmet fanns utifrån om de skattade att 

trapporna var lika eller olika. Trappornas upplevda likhet hade i studien ingen inverkan i hur 

deltagarna upplevde SE eller rädsla för fall. Enligt Sundel & Sundel (2018) sker lättare en 

generalisering vid liknande miljöer, de som skattade att trapporna liknande varandra borde 

enligt teorin haft högre SE och lägre rädsla för fall än de som skattade att trapporna inte 

liknade varandra. Att studien visade på att trappans upplevda likhet inte påverkade rädslan 

för fall kan bero på att deltagarna som ansåg att trapporna var olika varandra hade bättre 

socialt stöd, lägre ålder och andra erfarenheter än deltagarna som skattade hög upplevd 

likhet av trapporna (Kuan-Ting et al., 2014, 2018). Detta är inget som studien har undersökt 

och inga slutsatser kunde dras, troligtvis hade andra faktorer än trappans upplevda likhet 

större inverkan på SE eller rädsla för fall. 
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Enligt Boberg och Lynné (2017) arbetar fysioterapeuter med patienter utifrån biomekaniska, 

psykologiska, sociala, fysiologiska och existentiella perspektiv och tar hänsyn till hur 

människan interagerar med omgivningen. Sandborg et al. (2018) menar att fysioterapeuter 

som jobbar med en beteendemedicinsk inriktning undersöker en individs beteende och dess 

påverkan på rörelse samt försöker förstå vilka faktorer, biomedicinska, psykosociala och 

omgivningen, som samverkar vid hälsa och ohälsa. Studiens resultat tyder på att trappor som 

omgivningsfaktor inte hade någon signifikant inverkan på hur höftprotesopererade skattat 

sin SE eller rädsla för fall vid trappgång, detta när man undersökt om en skillnad av 

skattningarna på sjukhuset och i hemmet funnits utifrån trappornas upplevda likhet. Denna 

studie, likt Sandborg et al. (2018), menar att individens beteende påverkas av psykosociala 

faktorer som påverkar rörelse. En individ med låg SE, en psykosocial faktor, har hög rädsla 

för fall, något som påverkar rörelse. 

Socialkognitiva teorin har i fokus, individ, omgivning och beteende, och att dess interagerar 

med varandra (McAlister et al., 2008). Individen är patienten, beteendet är trappgång, den 

fysiska omgivningen är trappan och den sociala omgivningen är vårdpersonal, personer i 

hemmet eller annan form av mänskligt socialt stöd vid trappgång. Deltagarna skattade 

beteendet och gav insikt om individfaktorerna SE och rädsla för fall. Enligt Bandura et al. 

(2004) leder hög SE till högre målsättningar samt bättre coping strategier vid motgångar. 

Detta kan innebära att deltagarna som skattade högt på SE kan ha skattat lägre på rädsla för 

fall p.g.a. att de hade bättre coping strategier för att hantera rädslan. Högre målsättning kan 

ha lett till att de utfört uppgiften och lyckats. Omgivningen innefattade trappa på sjukhus och 

i hemmet, något som SCT menar har en påverkan på individen beteende, i studiens fall SE 

och rädsla. Trappan är en omgivningsfaktor som i studien såg olika ut vid 

skattningstillfällena. Utifrån hur deltagarna skattade trappans upplevda likhet och att ingen 

skillnad för SE eller rädsla för fall förelåg i de olika miljöerna dras slutsatsen att denna 

omgivningsfaktorn inte hade någon inverkan i deltagarnas upplevelser av SE och rädsla för 

fall. Trots att trapporna kunde se olika ut, fanns det möjlighet att deltagarna tänkte att 

samma aktivitet som de redan utfört skulle genomföras.  

Deltagarna i studien gick antingen i en trappa med tre till fyra trappsteg eller i en trappa med 

10 trappsteg. De som gick i den längre trappan kan ha skattat trappans upplevda likhet, på 

sjukhuset i jämförelse till hemmet, högre än de deltagare som gått i den kortare trappan. 

Detta kan ha gett missvisande resultat i frågeställningarna om trappans upplevda likhet 

eftersom deltagarna skattade upplevelsen av likheten utifrån olika typer av trappor. 

Att ingen rädsla för smärta fanns hos patienterna är något som kan ha påverkat deltagarnas 

förmåga till trappgången. Inför operation är det många patienter som har långvarig smärta 

på grund av ledsjukdom (Lindgren & Svensson, 2007). Deltagare i studien påverkades 

antagligen inte av preoperativt smärta och därmed fanns inget undvikande beteende för 

aktiviteten trappgång. Rädsla-undvikande modellen syftar till att ökad rädslan för smärta kan 

leda till kinesiofobi, något som gör att en individ känner rädsla för en aktivitet till följd av en 

känsla av sårbarhet för skada eller återfall (Vlayean et al, 1995). Att deltagarna fått 

postoperativa restriktioner och kunskapen om att risk för luxation finns är något som kunde 

påverka rädsla för aktiviteten hos vissa deltagare. Enligt Flanigan, Everhart & Glassman 

(2015) kan ökad preoperativ smärtkänslighet leda till längre sjukhusvistelse postoperativt 
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och att rörelserädslan kan kvarstå över tid efter en operation. Temporiti et al. (2019) menar 

att rörelserädsla börjar avta tre dagar efter ett ortopediskt ingrepp. Antal dagar mellan de två 

mätningstillfällen kan ha skiljt sig åt mellan deltagarna beroende på den preoperativa 

smärtkänsligheten. Några kan ha skattat sin rädsla inom tre dagar efter operationen, innan 

rörelserädslan börjat avta, och andra kan ha skattat senare, när rörelserädslan börjat avta. 

Eftersom studiens medianvärde för rädsla var lågt har de flesta deltagarna troligtvis skattat 

sin rädsla tre eller fler dagar efter operation. Deltagare som startade sin rehabilitering 

samma dag som operation hade större möjlighet till att genomföra den andra skattningen 

inom tre dagar än de som började med sin rehabilitering dagen efter operation. Anledningen 

är att patienter som påbörjar rehabiliteringen dagen efter operation har en längre 

sjukhusvistelse än de som påbörjar sin rehabilitering samma dag som operation (Tayrose et 

al., 2013). Vidare kan deltagarnas rädsla varierat utifrån hur aktiva de var under 

rehabiliteringen postoperativt. Deltagarna kan ha varit väldigt postoperativt aktiva i sin 

rehabilitering vilket gjorde att de skattade lägre på rädsla för fall på sjukhuset. Enligt 

Temporiti et al. (2019) kan rörelserädslan reduceras genom att vara aktiv i sin rehabilitering.  

5.3 Etisk diskussion 

En kontrollgrupp hade kunnat inkluderats i studien för att undersöka om patienters rädsla 

för fall och SE skulle skiljts sig i hemmet om patienten inte hade testat trappgång på 

sjukhuset inför skattningen. Detta skulle varit oetiskt då patienterna i kontrollgruppen inte 

skulle fått vård på lika villkor, vilket de har rätt till enligt Hälso- och sjukvårdslagens §1 (SFS 

2017:30). 

Att en modifiering av frågeformulären gjordes var en fördel som medförde att deltagarna inte 

behövde lägga tid på att besvara överflödiga frågor som inte skulle komma till användning för 

studien. Fyra frågor ställdes men presenterades ej i studien då de inte var relevanta för 

studiens resultat. Frågorna som syftade på att samla in bakgrundsdata var kryssfrågor, med 

undantag till tre frågor och två kompletterande frågor, skattningarna var formade på ett 

likadant sätt. På så sätt var deltagandet av studien smidig och tog inte lång tid för deltagarna. 

Det är viktigt att ha ett medgivande från deltagare i en studie.  Samtyckeskravet säger att 

”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. Deltagarna i 

denna studie gav ett skriftligt samtycke kring att medverka i studien innan data samlades in, 

något som ses som en fördel. Samtycket samlades in av studieansvariga som kontrollerade att 

blanketten hade fyllts i korrekt (Codex, 2018).  

En nackdel med insamlingen av medgivandet var att sjukhusen scannade in och mejlade 

studieförfattarna samtycket tillsammans med uppgifter om telefonnummer och 

operationsdag. Trots att åtkomst till studieansvarigas inkorgar var lösenordskyddade, 

transporterades informationen via en tredje part som studieförfattarna inte hade kontroll 

över vilket sätter deltagarnas personuppgifter i risk för att hamna hos obehöriga.  

Frågeformulär och samtycke som bestod av en blankett med uppgifter om telefonnummer 

och operationsdatum skickades av fysioterapeuten till en av studieförfattarna via post för att 
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erhållas i säkerhet. Detta gjorde att kuverten många gånger, inte alla, innehöll första delen av 

ett kodat frågeformulär, det skriftliga samtycker samt en kodad blankett. Om endast en 

deltagares uppgifter skickades i ett kuvert kunde kopplingen dras att uppgifterna i blanketten 

och formulären handlade om den individ som signerat samtycket. Kopplingen skulle endast 

vara ett antagande då ingen kod på samtycket kopplade individen till resterande blad. Inget 

brev som nådde studieansvariga visade tecken på avsiktlig skadegörelse och därmed drogs 

slutsatsen att ingen information av deltagarna hade hamnat hos obehöriga. Att 

informationen levererades via brev anses vara en nackdel då det fanns risk för att 

information om deltagarna samt deltagarnas formulär skulle försvinna med posten. Två 

frågeformulär som påstås ha lämnat ett sjukhus i samma kuvert nådde inte studieansvariga. 

Ett samtycke nådde inte studieansvariga, om brevet postats förblir oklart. En åtgärd för att 

undvika att posta data samt uppgifter om deltagarna hade kunnat vara att studieansvariga 

skulle åkt till sjukhusen och hämtat papperna. Studieansvariga behövde samtycket och 

uppgifter kring deltagarnas telefonnummer och operationsdag tätt inpå operation för att fem 

till sju dagar efter operation påminna deltagarna om studien och deras ansvar. Deltagarnas 

uppgifter och data förvarades under studiens gång i ett låst skåp som endast en av 

studieansvariga hade nyckeln till. All typ av data och uppgifter som samlats in under studien 

förstördes när arbetet godkändes. 

GDPR:s grundläggande principer om personuppgifter och forskning konstaterar att en studie 

” inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen” (Codex 2019). 

Information som inte var nödvändig för studien som personnummer, födelsedatum eller 

nationalitet samlades inte in. Detta gjorde att studien inte utsatta deltagarna för att en direkt 

eller indirekt spårning tillbaka till personen kunde göras. Endast samtycket krävde namn. 

Deltagarna hade namn och telefonnummer till studieansvariga för att kunna kontakta 

studieansvariga vid frågor om studien eller vid tillbakadragande av medverkan. Deltagarna 

fick information om att tillbakadragande var möjligt att göra när som helst utan 

konsekvenser för deras vård (Hälso- och sjukvårdslagens §1 (SFS 2017:30)). Detta anses vara 

något som ger deltagarna säkerhet i vården de får, samt i deltagandet av studien.  

Författarna av studien har ansvarat för bearbetning av data samt dataanalysen och att den 

skett i sekretess, med detta menas att inga personuppgifter delats med obehöriga. 

6 SLUTSATS 

Att ingen signifikant skillnad i skattning av SE eller rädsla för fall vid trappgång hos 

höftprotesopererade patienter förelåg har tillfört kunskap som tidigare forskning inte har 

visat på. Anledningen kan vara att tidigare forskning utgått ifrån senare rehabiliteringsfaser 

medan denna studie har utgått ifrån en tidig rehabiliteringsfas.  
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Att det förelåg ett samband som visade på att de som hade skattat högt i den ena variabeln, 

hade skattat lågt i den andra variabeln, bekräftar tidigare forskning inom andra områden. 

Studien har belyst att korrelationen föreligger hos höftprotesopererade patienter vid 

aktiviteten trappgång både på sjukhuset och i hemmet. 

Den upplevda likheten av trappor påverkade inte SE eller rädslan för fall vid trappgång efter 

en höftprotesoperation vilket tillför information om ett område som tidigare forskning inte 

har undersökt. 

Generalisering av studiens resultat kan göras till patienter som genomgått en total 

höftprotesoperation mellan 65–85 år som måste klara av trappgång för att leva ett 

självständigt liv. Generaliseringen gäller vid totala höftprotesoperationer från centralsjukhus 

och mindre sjukhus i Mellansverige eller för fysioterapeuter som använder sig av liknande 

riktlinjer som vid sjukhus i Mellansverige. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Trots studiens låga validitet kan den ge fysioterapeuter insikt om att SE och rädsla för fall kan 

förbli densamma vid trappgång på sjukhuset och i en patients hemmiljön, detta har påvisats 

hos äldre patienter som genomgått en total höftprotesoperation. Studien presenterar 

information kring att en negativ korrelation mellan SE och rädsla för fall föreligger bland 

dessa patienter. Slutsatsen gäller endast om skattningar för trappgång samt genomförande av 

aktiviteten har ägt rum på sjukhuset samt att skattningen genomförts efter trappgång. 

Utifrån en patientens skattning på sjukhuset kan fysioterapeuten skapa sig en uppfattning 

kring vilka insatser, för att stärka SE eller minska rädsla för fall i hemmet, som kommer att 

behövas. På så sätt kan vården effektiviseras i den tidiga rehabiliteringsfasen. Genom att en 

variabel skattas högt kan fysioterapeuten tänka sig att den andra variabeln skattas lågt. Detta 

kan vara bra för att undvika frågor kring rädsla, vilket skulle kunna dra fokus ifrån negativa 

föreställningar. 

Eftersom den upplevda likheten av trappor inte påverkade skattningen av SE eller rädslan för 

fall finns det tillfällen där fysioterapeuter inte nödvändigtvis behöver anpassa trappträningen 

för att efterlikna patientens hemmiljö. Med tanke på att studiens validitet är låg gäller 

ovanstående inte för alla patienter. 

Vidare forskning med fler deltagare bör göras för att säkerställa studiens resultat. Studien 

kan användas som underlag för vidare forskning. 
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BILAGA A; FRÅGEFORMULÄR TILL HÖFTOPERERADE 

PATIENTER                       

Frågeformulär och instruktioner till dig som har genomgått en 

höftprotesoperation. 

Besvara detta frågeformulär utifrån din upplevelse av trappgång. 

 

På sjukhuset: 

- Besvara blad A och B när du får formuläret.  

- Besvara blad C samma dag som hemgång från sjukhuset.  

- Kontrollera att du har besvarat frågorna på blad A, B och C (11 frågor). 

- Lämna in blad A, B och C till din fysioterapeut eller sjukgymnast på 

sjukhuset. 

 

I hemmet: 

- Besvara blad D och E när du gått i trappa tre gånger hemma. 

- Kontrollera att du har besvarat frågorna på blad D och E (6 frågor). 

- Placera blad D och E i det frankerade kuvertet och lämna i närmaste 

brevlåda. 
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BLAD A 

Svara på frågorna nedan genom att kryssa för rätt alternativ eller fylla i ett 

svar på linjen. Lämna sedan detta blad till din sjukgymnast på sjukhuset. 

DATUM:                               KOD:_____________  (Fylls i av sjukgymnast) 

 

1. Kön: MAN □    KVINNA □    ANNAT □     

2. Ålder: 65-69år □    70-74år □    75-80år □    81-85år □     

3. Har du tidigare genomgått en höftprotesoperation? JA □    NEJ □                                      

Om ja, vilket datum och/eller år? ___________ 

 

4. Har du tidigare genomgått en knäprotesoperation? JA □    NEJ □                                      

Om ja, vilket datum och/eller år? ___________ 

5. Hur många bor i ditt hushåll?  

Jag bor själv □    Jag + 1 pers. □    Jag + 2 pers. □    Jag + 3 pers. eller fler □      

 

6. Måste du gå i trappa för att klara dina vardagliga sysslor? JA □    NEJ □                                     

- Om ja, hur många gånger per dag? 1-2ggr □   3-4ggr □   5-6ggr eller mer □    

- Om ja, varför måste du gå i trappa för att klara dig självständigt?                 

(Svara kortfattat, ex. badrummet är i källaren)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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BLAD B 

7. Hade du innan operation något fysiskt stöd vid trappgång i hemmet?             

JA □    NEJ □                               

- Om ja, vad för fysiskt stöd? Käpp □   Krycka/-or □   Ledstång □   Annat □  

  

8. Hade du innan operation något mänskligt stöd vid trappgång i hemmet?              

JA □    NEJ □                                                                                                                                                                    

- Om ja, hur många? 1 pers. □    2 pers. □    3 pers. eller fler □                              

- Om ja, hur ofta behövde du mänskligt stöd?                                                   

Alltid □    Oftast □    Ibland □    Sällan □         

 

Beskriv kortfattat din trappa i hemmet? ________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Har du under de senaste fem åren ramlat vid trappgång? JA □    NEJ □                                      

 

Lämna detta blad till din sjukgymnast på sjukhuset. 
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BLAD C 

Svara på frågorna genom att ringa in den siffra som bäst stämmer med Din 

uppfattning. Lämna sedan detta blad till din sjukgymnast på sjukhuset. 

DATUM:                               KOD:_____________  (Fylls i av sjukgymnast) 

 

Att gå i trappa på sjukhuset: skattas vid hemgång. 
 

1. Hur säker är Du på Din förmåga att gå i trappa på sjukhuset?  

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    

Inte alls säker            Mycket säker 

 

 

2. Hur rädd är Du för att ramla vid trappgång på sjukhuset? 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    

Inte alls rädd            Mycket rädd 
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BLAD D 

Svara på frågorna genom att ringa in den siffra som bäst stämmer med Din 

uppfattning. 

DATUM:                               KOD:_____________  (Fylls i av sjukgymnast) 

 

Att gå i trappa i hemmet: skattas när du gått i trappa tre gånger i 

ditt hem. Att prova trappgång uppför eller nedför räknas som en 

gång. 

 

1. Hur säker är Du på Din förmåga att gå i trappa hemma?  

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    

Inte alls säker             Mycket säker 

 

 

2. Hur rädd är Du för att ramla vid trappgång hemma? 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    

Inte alls rädd             Mycket rädd 
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BLAD E 

3. Hur överensstämmer trappan på sjukhuset med trappan i Ditt 

hem? 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

Inte alls lika             Mycket lika 

 

 

4. Har du efter operation något fysiskt stöd vid trappgång i hemmet?                

JA □    NEJ □                                                                   

- Om ja, vad för fysiskt stöd? Käpp □   Krycka/-or □   Ledstång □   Annat □   

   

5. Har du efter operation något mänskligt stöd vid trappgång i hemmet?                 

JA □    NEJ □                                      

- Om ja, hur många? 1 pers. □     2 pers. □    3 pers. eller fler □                     

- Om ja, hur ofta behöver du mänskligt stöd?                                                 

Alltid □    Oftast □    Ibland □    Sällan □         

 

6. Har du drabbats av någon komplikation efter operationen? JA □    NEJ □                                     

- Om ja, beskriv komplikationen: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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BILAGA B; INSTRUKTIONER TILL 

FYSIOTERAPEUTEN/SJUKGYMNASTEN 

INSTRUKTIONER TILL FYSIOTERAPEUTEN/SJUKGYMNASTEN 

Din uppgift under denna studie är följande: 

• Kontrollera att patienten uppfyller kriterierna för att delta i studien.  

Inklusionskriterier: Patienten bör ha genomgått en total höftprotesoperation och 

måste klara av att gå i trappa för att leva självständigt p.g.a. patientens 

boendesituation. Patienten ska vara mellan 65-85år och kunna skriva, tala samt läsa 

på svenska. 

Exklusionskriterier: Patienter som inte själva kan fylla i frågeformuläret enligt 

instruktioner. Patienter som drabbats av komplikationer efter operationen inom en 

vecka efter hemgång. Patienter som inte har möjlighet att posta brev. 

• Lämna ut informationsbrev till de patienter som ska genomgå eller har genomgått en 

höftprotesoperation i samband med informationsträff innan operationen alternativt 

vid pre-/postoperativ informering. 

• Dela ut det frågeformulär som studien tillhandahåller vid pre-/postoperativ 

informering och i samband med detta erhålla ett skriftligt samtycke av patienten.  

• Informera studieansvariga om patientens planerade operationsdag, detta för att 

studieansvariga ska kontakta patienten 5-7 dagar efter operation. 

• Samla in blad A, B och C inför hemgång av patienten (efter att de fyllts i), dessa 

hämtas sedan av studieansvariga.  

• Följa dina vanliga rutiner när det kommer till rehabilitering samt trappträning med 

höftopererade patienter. 

• Hänvisa patienterna till Diana Lundvall, Sanna El-Bidawi eller Maria Elvén 

(handledare) vid frågor. 

 

VID FRÅGOR, KONTAKTA ANSVARIGA. 

Diana Lundvall                                             Sanna El-Bidawi                                     Maria Elvén (handledare) 

073-986 77 18                                             070-720 51 23                     021-101310 

dll17002@student.mdh.se                       sei17002@student.mdh.se                 maria.elven@mdh.se 
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BILAGA C; INFORMATIONSBREV 

INFORMATIONSBREV 

Detta brev är riktat till Dig som ska eller har genomgått en höftprotesoperation. Du tillfrågas härmed 

om att delta i en studie som genomförs av två fysioterapeutstudenter på Mälardalens Högskola.  

BAKGRUND OCH SYFTE MED STUDIEN 

Många höftprotesopererade måste inför hemgång kunna gå i trappa för att kunna leva ett 

självständigt liv, därför genomförs trappträning i rehabiliteringssyfte med en sjukgymnast eller 

fysioterapeut. Rehabiliteringspersonalen bedömer om Din förmåga att utföra aktiviteten är tillräcklig 

för hemgång. I dagsläget finns inga studier kring patienters upplevelser för trappgång i hemmet efter 

en höftoperation. Syftet med studien är att undersöka Din tro på Din egen förmåga och Din rädsla för 

fall vid trappgång efter operation. Studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse hos vårdpersonal 

kring höftopererade patienters upplevelse av trappgång efter hemgång. 

STUDIENS PRAKTISKA GENOMFÖRANDE 

Du kommer att skatta Din tro på Din egen förmåga till trappgång och Din rädsla för att falla vid 

trappgång. Skattningen kommer att ske vid två tillfällen, inför hemgång från sjukhuset och efter 

tredje gången Du gått/försökt gå i trappa hemma efter operationen. Skattningarna kommer att ske 

genom att Du svarar på ett kort frågeformulär där de flesta frågorna innefattar att Du kryssar för det 

alternativ som passar Dig bäst. Du kommer fem till sju dagar efter operation få en påminnelse om att 

fylla i frågeformuläret via samtal eller sms. Du kommer att få ett adresserat och frankerat kuvert för 

att posta frågeformuläret till studieansvariga. 

RISKER 

Några fysiska risker för Ditt deltagande eller Din rehabilitering har inte identifierats. En psykologisk 

risk skulle kunna vara att Du ökar ditt fokus på rädsla för trappgång. Detta förväntas hanteras av Din 

fysioterapeut på samma sätt som om Du inte skulle delta i studien. Ditt deltagande i studien påverkar 

inte Din planerade vård eller behandling. 

DELTAGANDE I STUDIEN 

Att delta i studien är helt frivilligt. Du som deltagande har rätt att avbryta undersökningen samt dra 

tillbaka Dina resultat vid begäran. Avbrytande av studien kommer inte att påverka Din behandling. 

Du är alltid välkommen att kontakta studieansvariga för frågor.  

All data som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt, det vill säga att inga av Dina uppgifter 

kommer att kunna spåras tillbaka till Dig. Du som deltagande i studien skyddas av riktlinjer och lagar 

som är avsedda för forskning, eventuella kontaktuppgifter kasseras efter användning. Du som 

deltagande kommer ha rätt till att ta del av studiens resultat som kommer att publiceras digitalt som 

ett examensarbete vid Mälardalens Högskola. 

KONTAKTA OSS GÄRNA VID FRÅGOR ELLER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION! 

Diana Lundvall                                             Sanna El-Bidawi                                     Maria Elvén (handledare) 

073-986 77 18                                             070-720 51 23                     021-101310 

dll17002@student.mdh.se                       sei17002@student.mdh.se                 maria.elven@mdh.se 

mailto:dll17002@student.mdh.se
mailto:sei17002@student.mdh.se
mailto:maria.elven@mdh.se
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BILAGA D; SAMTYCKE 

Jag har fått information om studien och vet att jag har möjlighet att avbryta 
deltagande samt kontakta ansvariga för studien om jag har frågor. Jag behåller 

den skriftliga informationen med kontaktuppgifter.  

Jag samtycker härmed till att delta i studien:  

 

Datum_________________  

 

Underskrift________________________________________     

 

 

Namnförtydligande_____________________________________________ 
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Telefonnummer______________________________    

Jag vill få en påminnelse om att fylla i frågeformuläret via: 

SMS□    TELEFONSAMTAL □     

   

Kod______________  

 

 Operationsdag______________ 
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BILAGA E; KVALITATIV DATA, NUMRERAD 

1. Kön: MAN (1)   KVINNA (2)    ANNAT (3)     

2. Ålder: 65-69år (1)   70-74år (2)   75-80år (3)   81-85år (4)    

3. Har du tidigare genomgått en höftprotesoperation? JA   NEJ (1)                                      

Om ja, vilket datum och/eller år? <5år (2)   5-10år (3)   10-15år (4)   >15år (5) 

4. Har du tidigare genomgått en knäprotesoperation? JA    NEJ (1)                                      

Om ja, vilket datum och/eller år? <5år (2)   5-10år (3)   10-15år (4)   >15år (5) 

 

5. Hur många bor i ditt hushåll?  

Jag bor själv (1)   Jag + 1 pers. (2)   Jag + 2 pers. (3)    Jag + 3 pers. eller fler (4)   

 

6. Måste du gå i trappa för att klara dina vardagliga sysslor? JA    NEJ                                    

- Om ja, hur många gånger per dag? 1-2ggr (1)   3-4ggr (2)   5-6ggr eller mer (3)    

7. Hade du innan operation något fysiskt stöd vid trappgång i hemmet?             

JA   NEJ (1)                          - Om ja, vad för fysiskt 

stöd? Käpp (2)   Krycka/-or (3)   Ledstång (4)  Annat (5)  Krycka + ledstång (7) 

8. Hade du innan operation något mänskligt stöd vid trappgång i hemmet?              

JA    NEJ (1)                                                                                                                                       

- Om ja, hur många? 1 pers. (2)    2 pers. (3)    3 pers. eller fler (4)                              

- Om ja, hur ofta behövde du mänskligt stöd?                                                   

Alltid (1)   Oftast (2)    Ibland (3)    Sällan (4)     

9. Har du under de senaste fem åren ramlat vid trappgång? JA (1)    NEJ (2)                                      

5. Har du efter operation något fysiskt stöd vid trappgång i hemmet?                

JA    NEJ (1)  - Om ja, vad för fysiskt stöd? Käpp (2)  Krycka/-or (3)  Ledstång 

(4)  Annat (5)  Krycka + ledstång (7) 

6. Har du efter operation något mänskligt stöd vid trappgång i hemmet?                 

JA   NEJ (1) - Om ja, hur många? 1 pers. (2)     2 pers. (3)    3 pers. eller fler (4)              

- Om ja, hur ofta behöver du mänskligt stöd?                                                 

Alltid (1)    Oftast (2)    Ibland (3)    Sällan (4)     
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