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Sammanfattning 

Antalet äldre personer ökar vilket leder till att antalet äldre med höftfrakturer kommer att öka. 

Som patientgrupp är de ofta i en utsatt situation när de är inneliggande på sjukhus med sin 

multisjukhet och sårbarhet. Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelse av 

att ha vårdats på en ortopedavdelning för höftfraktur. Data samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. De flesta 

informanter upplevde vårdtiden som positiv. Det fanns saker som informanterna upplevde 

som lite mindre bra men det påverkade för det mesta inte upplevelsen av själva vårdtiden. 

Informanterna upplevde ett trevligt bemötande från personalen och en hemtrevlig miljö på 

avdelningen. Gällande hjälpsamheten från personalen var upplevelserna lite olika men överlag 

var informanterna nöjda med hjälpen de fått från personalen. Det som upplevdes som mindre 

bra på avdelningen var framför allt väntan på hjälp. Informanterna upplevde att de fick vänta 

ganska länge innan personalen kom och hjälpte dem. De flesta informanter upplevde i den här 

studien vårdtiden som positiv. För att kunna ge de äldre en sådan god vård som möjligt är det 

viktigt att de äldres upplevelser kommer fram. Därför anser författaren att det är viktigt med 

fortsatt forskning inom detta område.  
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Abstract  

The number of elderly people is increasing, leading to an increase in the number of elderly 

with hip fractures. As a patient you are often in a vulnerable position when you are 

hospitalized. Older people is a group who is especially vulnerable with multiple diagnosis and 

frailty. The purpose of this study was to describe older people's experience of having been 

treated at an orthopedic ward for hip fractures. Data were collected using semi structured 

interviews and analyzed with a qualitative content analysis. Most respondents were positive 

about their stay at the hospital ward. There were things that the informants felt were a little 

less good but it did not affect their overall experience of the hospital stay. Most respondents 

felt positive about their stay at the hospital ward. There were things that the informants felt 

were a little less good but it did not affect their overall experience of the hospital stay.  

Informants experienced a friendly reception from staff and a homely environment in the 

department. The helpfulness of staff varied but in all, respondents were satisfied with the 

assistance they received from staff. Less good in the care provided was the waiting for help. 

Informants felt that they had to wait quite a while before the staff came and helped them. 

Most respondents in this study had a positive experience from their hospital stay. In order to 

provide the elderly with as good care as possible, it is important that older people's 

experiences is presented. Therefore, the writer believes that it is important with continued 

research in this area. 
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Introduktion 

Det svenska sjukvårdsystemet följer principerna om mänsklig värdighet och fastslår att all 

vård ska ges med respekt för patientens självbestämmande och autonomi (Randers & 

Mattiasson, 2004). Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Vården ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Hälso- och sjukvården ska 

främja goda kontakter mellan patient och sjukvårdspersonalen. Vård och behandling ska så 

långt det är möjligt utformas och ges i samråd med patienten. Hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård (SFS 1982:76).  

Katie Erikssons Omvårdnadsteori  

Sjukdomar och behandling kan åstadkomma lidande för patienten. Smärta är en vanlig orsak 

till lidande. Den fysiska smärtan är ofta lokaliserad till en bestämd del av kroppen och fångar 

patientens hela uppmärksamhet vilket försvårar patientens möjlighet att använda hela sin 

potential till att bemästra lidandet. Patientens själsliga och andliga lidande förorsakas av 

upplevelser av skam/skuld och förnedring som patienten erfar i relation till sin sjukdom och 

behandling. Dessa kan dels erfaras av patienten själv, dels uppstå på grund av fördömande 

attityd från personalen eller förorsakas av det sociala sammanhanget. Kränkning av patienten 

värdighet kan ske vid direkta eller konkreta åtgärder som nonchalans vid tilltal och 

omvårdnadsåtgärder, genom bristande etisk hållning eller genom att inte ”se” patienten. 

Kränkning av patientens värde och värdighet som människa utgör den vanligaste formen av 

vårdlidande. Eriksson anser att man i vården ska sträva efter att eliminera patientens lidande, 

och lindra det lidande som inte kan elimineras. Att lindra lidande innebär att inte kränka 

patienten värdighet, inte fördöma, inte missbruka makt utan ge patienten den vård denne 

behöver. Eriksson hävdar också att vårdkulturen och vårdmiljön spelar stor roll för att minska 

patientens lidande. Vårdkulturen och miljön bör utformas så att patienten känner sig 

välkommen, respekterad och vårdad (Eriksson 1994). I omvårdnaden av patienter anser 

Eriksson att det finns tre viktiga grundläggande element för att uppnå hälsa hos patienten,  

ansa, leka och lära är tre element som integrerar med varandra och utgör vårdandets kärna. 

(Eriksson 1987).  
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan roll omfattar omvårdnad, omvårdnad som har uppfattats som ett kall, yrke, 

och praxis (Liaschenko & Peter, 2004). Enligt Erikssons (1987) är ansning ett viktigt element 

i omvårdnaden. Ansning står för värme, närhet och beröring. För sjuksköterskan innebär detta 

att hon ska ombesörja olika konkreta handlingar så som att skydda och påverka olika 

kroppsfunktioner hos patienten. Sjuksköterskans roll kan även vara att tillföra patienten föda, 

ge kroppslig vård och se till att patienten är ren. I att ansa ingår de praktiska åtgärder som 

sjuksköterskan utför. För att patienten ska uppnå hälsa behövs leken som är ett centralt 

element i omvårdnaden. Leken innebär en upplevelse mellan något paradoxalt mellan den inre 

och yttre verkligheten. Tryggheten i den inre bekanta verkligheten och det okända i den nya 

yttre verkligheten. I leken kan patienten pröva, öva och skapa. Som sjuksköterska är det 

viktigt att skapa utrymme för leken och låta patienten ta kontrollen. Förmågan till leken 

hänger samman med upplevelsen av förtroende och tillit till omvärlden (Eriksson, 1987). Som 

sjuksköterska bör man vara ärlig och stödja patienten. Lärandet hänger samman med 

patientens utvecklande, sjuksköterskans uppgift är att underlätta och möjliggöra lärandet 

(Eriksson, 1994). I sjuksköterskans roll ingår det att ge en individanpassad vård, 

sjuksköterskan ska vara kunnig och pålitlig. Egenskaper och attribut som vårdande, osjälvisk, 

etisk, lojal och ha en positiv attityd anses viktig hos en sjuksköterska (Catlett & Lovan, 2011). 

Autonomi 

Inom vården är respekt för autonomin och integriteten viktigt när det gäller individens liv, 

välbefinnande, sjukdom, åldrande och död. Begreppet autonomi kan beskrivas som individens 

intresse av att ta beslut över hans eller hennes liv. Inom sjukvården är begreppet integritet ofta 

underförstått med ockupering av ett personligt utrymme. Autonomi och integritet är två 

viktiga begrepp för att upprätthålla värdigheten hos äldre personer (Randers & Mattiasson, 

2004).  De etiska principerna vid individens autonomi eller självbestämmande innebär 

informationssökning och delaktighet i beslutsprocessen. För att respektera individens 

autonomi måste hälso- och sjukvårdspersonal när de beslutar om medicinsk vård göra detta i 

samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdspersonalen måste söka efter patientens åsikt och 

återkommande detaljerat förklara behandlingsproceduren, effekten med behandlingen och 

bieffekterna så att patienten kan ta ett autonomt beslut. Studier som har gjorts i väst, där 

patientens autonomi betonas, visade att många äldre personer har liten lust att delta i vårdens 
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beslutsfattande medan en annan studie visade på att många äldre personer mellan 50-80 år vill 

vara mer delaktig i beslutsfattande (Chang, Lee, Kim, & Lee, 2007).  

Den äldre människan  

Många länder möter en demografisk förändring där antalet äldre kommer att öka. Ökningen 

av antalet äldre personer är så dramatisk att det har beskrivits som en tyst revolution 

(Harrefors, Sävenstedt  &  Axelsson, 2009 ). Med tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, 

maligniteter, lunginflammation och höftfraktur kombinerad med befintliga funktionshinder 

och åldrandeprocessen i sig är det inte överraskande att äldre personer är överrepresenterad i 

akutsjukvården (Higgins, Slater, Van Der Riet & Peek, 2007).  Antalet personer som är över 

80 år och som inremitteras till sjukhus har stadigt ökat och majoriteten av dem som söker 

sjukhusvård är äldre personer. Att vara frisk och väl fungerande är något som människor 

strävar efter men i fall där man blir sjuk och beroende av vård vare sig man är ung eller 

gammal, akut eller kroniskt sjuk, önskar och kräver folk en kvalificerad omvårdnad och 

medicinsk vård. Åldrandet innebär med ganska hög sannolikhet både sjukdom och 

funktionshinder och som en konsekvens av detta, mer beroende av andra än vanligt (Harrefors 

m.fl. 2009).  

Då de äldre personerna är en population som ofta inte uttrycker de typiska symtomen på 

sjukdom är det svårare att ställa rätt diagnos på dessa patienter. De äldre personerna tenderar 

att använda mer läkemedel än yngre personer. Deras fysiska kompensationsmekanismer är 

nedsatt och det är därför mer sannolikt att dessa patienter tar mer skada av fel i vården (Parke 

& Chappell, 2010). Delirium är ett stort problem i vården av äldre när de drabbas av en akut 

sjukdom (Lundström, Edlund, Lundström & Gustavsson, 1999). Äldre personer befinner sig 

ofta i en komplex situation med generella åldersförändringar, funktionsnedsättningar och 

multisjukhet av olika svårighetsgrad och som en följd av det normala åldrandet en sämre 

reservkapacitet. Även hög ålder i sig är en riskfaktor för att drabbas av sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Som nämnts tidigare har det visat sig att äldre personer som skickas in till sjukhusen som 

akutfall har ökat och de äldre personerna som skickades in tre eller flera gånger under ett år 

tycktes i stor omfattning bidra till den totala ökningen av användningen av slutenvårdsplatser. 

Det är i hög grad sköra personer över 80 år som är användare av hälso- sjukvården. De äldre 
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personerna är en heterogen grupp med olika behov som skapar utmaningar för vårdpersonalen 

(Themessl-Huber, Hubbard & Munro, 2007). 

Miljön på ett sjukhus kan vara väldigt stressande för vilken person som helst. Äldre personers 

upplevelser är ofta distangerad med andra stressfulla händelser som är associerad med 

åldrandet.  Att vara en äldre person som är inneliggande på sjukhus är en komplex och 

dynamisk process (Parke & Chappell, 2010). De äldre patienterna tenderar att stanna längre 

på sjukhuset jämförande med en genomsnittlig sjukhusvistelse (Higgins m.fl., 2007).  

De äldre personerna använder medicinsk vård regelbundet och frekvensen ökar med åldern.  

(Chang, m.fl. 2007). Med sin mängd hälsoproblem som de äldre personerna har utmanar de 

också ett system som är högt specialiserat och som fokuserar på en kort vårdtid. En studie 

gjord i Storbritannien visade på att den befintliga modellen av vård inte möter de äldre 

patienternas komplexa behov av både omvårdnad och medicinsk vård (Higgins, m.fl. 2007).   

Höftfrakturer 

Höftfrakturer är en av de vanligaste anledningarna till att äldre patienter bli inlagd på en akut 

ortopedavdelning. Den genomsnittliga åldern för patienter med höftfraktur är 80 år och 

majoriteten (75-80%) av dem som drabbas av höftfraktur är äldre damer. 

Höftfrakturspatienter tenderar att vara fysiologiskt äldre än de i samma ålder. De flesta 

patienter har associerad komorbiditet med en rad olika sjukdomstillstånd i samband med 

åldrande. Höftfrakturen opereras vanligen med internfixation eller plastik. Symtom på 

höftfraktur är smärta i höften och oförmåga att röra sig (Parker, 2008). 

Höftfrakturer bland äldre är ett vanligt och allvarligt hälsoproblem. För individen är det en 

plötslig, traumatisk händelse som hotar många aspekter av livet. Höftfrakturen påverkar inte 

bara patientens förmåga att röra sig utan också patientens självbild, humör och livskvalité. 

Enkla saker som exempelvis att ta en dusch kan vara väldigt utmanade för en patient efter en 

höftfraktur (Zidén, Hansson Scherman & Wenestam, 2010).  

Den globala incidenten av höftfrakturer har fortsatt att öka från uppskattningsvis 1.3 miljoner 

höftfrakturer varje år under 1990. Detta beräknas stiga till 2.6 miljoner år 2025 och 4.5 

miljoner 2050.  Denna ökning beror främst på att allt fler blir över 80 år (Parker, 2008). I 

Sverige räknar man med att ca 18000 patienter per år drabbas av höftfrakturer.  På grund av 
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andra sjukdomar som kan behöva behandling kan höftfrakturer hos äldre initiera ett stort 

vårdbehov (Socialstyrelsen, 2003). Medelvårdtiden av höftfrakturspatienter var i slutet av 

1980-talet 19 dagar.  Idag har höftfrakturer en medelvårdtid på 9-10 dagar (Socialstyrelsen, 

2003). Kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar kan göra äldre personer mer sårbara 

än yngre personer under sjukhusinläggningar. Det är vida känt att kvalitén på vården inte bara 

beror på den behandling de får utan också på det sätt den är leverad (Webster & Bryan, 2009). 

Delirium hos äldre i samband med höftfraktur 

Delirium är en vanlig komplikation som har en stor och allvarlig inverkan på resultatet efter 

en höftfraktur hos äldre personer. Höftfrakturspatienten är utsatt för ett antal predisponerande 

faktorer som bidrar till uppkomst av delirium. Faktorer som traumat i sig, smärta, 

omlokalisering, kliniska och röntgenologiska undersökningar, anestesi och kirurgi är väldigt 

stressande för den äldre människan och bidrar till uppkomst av delirium (Edlund, Lundström, 

Brännström, Bucht & Gustavsson, 2001) Lång väntetid innan operation kan också öka risken 

för delirium hos de äldre. En studie har visat att höftfrakturspatienter som var orienterad till 

tid och rum när de skickades in till sjukhuset och som utvecklade delirium under vårdtiden 

hade uppskattningsvis fyra gånger längre vårdtid på sjukhuset jämfört med patienter som 

förblev orienterad till tid och rum under hela sjukhusvistelsen (Lundström m.fl., 1999). En 

annan studie gjort på äldre personer med höftfraktur visade att 49 av 101 patienter utvecklade 

delirium under sjukvårdsvistelsen (Edlund m.fl., 2001).  

Problemformulering 

Antalet personer som är över 80 år har stadigt ökat och majoriteten av dem som söker 

sjukhusvård är äldre personer. (Harrefors m.fl. 2009). De äldre personerna använder 

medicinsk vård regelbundet och frekvensen ökar med åldern (Chang m.fl., 2007). Även om 

sjukhusinläggningar är vanligt hos äldre människor så ger litteraturen ingen direkt inblick i de 

äldres erfarenhet av att vara på sjukhus i den hälso- och sjukvårdsmiljö som råder (Jacelon, 

2004) En studie har visat på att de äldre upplever en mer negativ syn gällande miljö, mat och 

personalens attityder på ett större sjukhus jämfört med ett mindre kommunalt sjukhus (Green, 

Forster, Young, Small & Spink, 2008). Kroniska sjukdomar kan göra äldre personer mer 

sårbara vid sjukhusinläggningar (Webster & Bryan, 2009). Delirium är vanligt förekommande 

hos äldre patienter med höftfraktur (Edlund m.fl, 2001). Ökningen av antalet äldre personer 

har lett till en ökning av antalet äldre personer med höftfrakturer (Parker, 2008). Det finns 

fortfarande en brist på kunskap om hur äldre män och kvinnor upplever 
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vården (Andersson & Hansebo, 2009). Författaren har inte hittat några studier på hur äldre 

personer upplever sin sjukhusvistelse på en ortopedavdelning. Med anledning av detta är det 

viktigt att belysa hur de äldre patienterna med höftfraktur upplever sin sjukhusvistelse.  

Syfte  

Att beskriva äldre personers upplevelser av att ha vårdats på en ortopedavdelning för 

höftfraktur.  

Metod 

Design 

Deskriptiv kvalitativ studie (Polit och Beck, 2008) då syftet med studien är att beskriva de 

äldres upplevelser.   

Urvalsmetod/undersökningsgrupp 

Urvalet bestod av åtta äldre personer som varit inneliggande på vårdavdelning för höftfraktur. 

Ett strategiskt urval som innebär att forskaren gör sitt urval utifrån den för- förståelse och de 

för -teorier forskaren har vid starten av studien (Polit & Beck, 2008) gjordes där åtta äldre 

patienter som var över 70 år och som varit inneliggande på vårdavdelningen för höftfraktur 

under perioden mars-maj 2011 valdes ut. Fyra informanter var män och fyra informanter var 

kvinnor. Förvirrningstillstånd är ett vanligt tillstånd hos äldre i samband med höftfraktur. Med 

anledning av detta valdes äldre patienter som både drabbats och inte drabbats av 

förvirrningsstillstånd i samband med höftfrakturen ut. Inklusionskriterierna för att få 

medverka i studien var att de äldre var orienterad till tid och rum vid utskrivning från 

avdelningen, att de var över 70 år och kommunicerbara och att de vårdats för en höftfraktur.  

Patienter som författaren varit omvårdnadsansvarig för exkluderades vid urvalet. För att finna 

lämpliga deltagare till studien informerades sjuksköterskorna som arbetade på 

vårdavdelningen om studiens syfte och kriterier för urval av patienter. Författaren rådgjorde 

med sjuksköterskorna vilka patienter som var lämpliga att ingå i studien utifrån studiens 

inklusionskriterier.  

Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade öppna intervjuer där intervjuerna 

spelades in med bandspelare eller diktafon. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

förbereder med vissa frågor. Samma frågor ställs till informanterna och metoden ger en 
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möjlighet för informanterna att berätta fritt med sina egna ord (Polit, & Beck, 2008). En 

frågeguide framställdes av författaren inför den aktuella studien. Frågeguiden innehöll 

följande rubriker: bemötande, hjälpsamhet från personalen, miljö och upplevelse av vårdtiden. 

Utifrån frågeguiden fördes ett samtal och informanterna fick prata fritt. För att få en mer 

detaljerad berättelse från informanterna ställdes följdfrågor som, ”vad hände sedan?”, ”hur 

kändes det då?” ”Kan du utveckla detta?” ”hur upplevde du att ligga på en fyra:sal” . Målet 

med följdfrågor var att ställa frågor som ger informanterna en möjlighet att ge en innehållsrik 

och detaljerad information om fenomenet som ska studeras (Polit & Beck, 2008).    

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra studien söktes från forskningsetiska rådet. Vid godkännande från 

forskningsetiska rådet söktes skriftligt tillstånd från verksamhetschefen för vårdavdelningen. 

När tillståndet var inhämtat från verksamhetschefen informerades sjuksköterskorna på 

vårdavdelningen angående studien och blev muntligt tillfrågad om de ville hjälpa till att finna 

tänkbara deltagare till studien utifrån urvalskriterierna. Åtta inneliggande patienter från 

vårdavdelningen valdes ut under perioden mars-maj och blev tillfrågad muntligt och skriftligt 

när de var inneliggande på vårdavdelningen om de ville medverka i studien. Datum för 

intervjuerna bestämdes i de fall det var möjligt när de äldre personerna var inneliggande på 

vårdavdelningen, om detta inte gick kontaktades studiedeltagaren efter utskrivning och datum 

för intervjun bestämdes via telefon.  Intervjuerna genomfördes sedan i de äldre personernas 

hem eller på annan plats vald av studiedeltagaren. En del studiedeltagare upplevde det som 

lite besvärande att intervjun skulle göras så lång tid efter utskrivningen och i det egna hemmet 

och önskade att intervjun skulle göras samma dag som studiedeltagren skrevs ut från 

vårdavdelningen. På grund av detta gjordes flera intervjuer samma dag som den äldre blev 

utskriven från avdelningen. Intervjun gjordes då i ett litet rum på sjukhuset utanför 

vårdavdelningen. Intervjuerna gjordes samma dag som utskrivning eller upp till 7 dagar efter 

utskrivning och då i den äldre personens hem. Intervjun gjordes utifrån frågeguiden och 

pågick mellan 17-40 minuter. Intervjun spelades in på band och transkriberades sedan 

ordagrant. Därefter gjordes en innehållsanalys av texten. Utifrån innehållsanalysen plockades 

de väsentliga delarna ut ur intervjun och sammanställdes i olika kategorier. De olika 

kategorierna sattes sedan in i domäner som motsvarade frågeområdena i intervjuerna.   
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Dataanalys 

För att analysera data har författaren använt sig av innehållsanalys vilket är vanligt i 

omvårdnadsforskning. Innehållsanalys innebär att forskaren gör en tolkning av 

intervjupersonernas berättelser. Innehållet i texten läses igenom för att få en helhetsbild.  

Texten sönderdelas i mindre delar som handlar om ett specifikt område. Meningar som hör 

ihop, lyfts fram och görs till meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter kortas 

ner och görs mer lätthanterlig. Innehållet kodas sedan som en etikett på dess innehåll. Koder 

med liknande innehåll delas in i olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån de 

olika kategorierna skapades sedan fyra domäner som motsvarade frågeområdena i 

intervjuerna.  Exempel på hur analysprocessen gått till visas i nedanstående tabell.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen med meningsenhet, kondenserad text, kod, kategori och domän. 

  

Domän: Vårdtid  

Meningsenhet Kondenserad text Kod Kategori  
”Jag tyckte….jag är ju 
gammal så då tänker 

man ju att man får 

ligga kvar, dom kastar 
ut en tidigt man om 

man säger så….det är 

ju så…nu gör dom ju 
en koll att man kan gå 

och så där men det har 

väl blivit så med tiden” 

 

Jag är gammal så då 
förväntar man sig att få 

vara kvar.  De skickar 

hem en ganska tidigt 
men det har väl blivit 

så med tiden. 

Blir utskickad tidigt 
från sjukhuset 

Sjukhusvistelsens 
längd. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då studien berör patienter gjordes en ansökan till forskningsetiska rådet. Innan studien 

påbörjas så informerades de äldre patienterna om syftet med studien, att deltagandet är 

frivilligt och att det när som helst fick avbryta sitt deltagande i studien utan att lämna skäl för 

detta (Codex, 2011).  Då författaren arbetade på vårdavdelningen exkluderades patienter som 

författaren varit omvårdnadsansvarig för. Detta för att undvika att patienterna upplevde sig 

vara i en beroendeställning gentemot omvårdnadsansvarig. Allt forskningsmaterial 

behandlades konfidentiellt. När arbetet var examinerat raderades allt insamlat 

forskningsmaterial.  
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Resultat 

Resultatet redovisas utifrån fyra domäner som motsvarar frågeområdena i intervjuerna, 

bemötande, hjälpsamhet, miljö och vårdtid. För varje domän presenteras kategorier av 

innehåll med brödtext och citat från intervjuerna.   

Bemötande 

Domänen bemötande innehöll kategorierna, positivt bemötande av personalen och 

bemötandets betydelse.  

Positivt bemötande av personalen 

I positivt bemötande av personalen framkom hur informanterna upplevde personalen. 

Beskrivning som trevlig personal framkom ofta.  Även beskrivningar som att personalen var 

snäll, positiv, stöttande, omtänksamma, sympatisk doktor, hyggliga och duktiga med 

människor framkom. Informanterna upplevde att personalen hade ett trevligt bemötande.  

”Ja tjejerna tycker jag är suveräna liksom, duktiga med människor och man ser ju även hur 

de är med andra”  

Personalens uppträdande mot den äldre patienten beskrevs ofta i ord som trevligt, gott, fint, 

glatt och lätt. Beskrivningar som att det var skillnad i vilken människan de var framkom 

också. Informanterna upplevde också att en del i personalen var trevliga och att en del var det  

inte, upplevelsen av att vissa i personalen kunde ha snäsiga svar mot patienterna framkom. 

Upplevelsen av att det skiljde sig åt i vilken typ av människa personalen var framkom men att 

ömheten och godheten i grunden fanns hos alla.   

Informanterna upplevde att personalens beteende/bemötande när de kom fram till den äldre 

patienten kunde vara lite beroende av hur man själv var som patient, att man inte var så 

negativ.   

”Ja de hade dom allihopa de var…de kanske beror på en själv lite grann också, att man inte 

är så negativ”  

Bemötandets betydelse 

I bemötandets betydelse beskrev informanterna betydelsen av personalens bemötande.  Det 

framkom att personalens bemötande spelar stor roll. Informanterna upplevde det som viktigt 

att personalen var positiva och glada när de kom, att de såg den äldre patienten och bekräftade 
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den äldre. Informanterna upplevde att ett snäsigt bemötande kan göra att man som patienter 

tappar lusten lite.  

”Ja det blir ju det att då tappar man nästan lusten förstår du, än när dom kommer och piggar 

upp än” 

Vikten av att man ser patienten och hälsar på patienten framkom också. Informanterna 

upplevde en känsla av att vara bortglömd på ronden när doktorerna bara gick förbi utan att 

säga något. Upplevelse av att vårdtiden påverkas av hur personalen är mot patienterna 

framkom. Om personalen är positiv och stöttande och finns som ett stöd för patienten upplevs 

vårdtiden som lättare för patienten. Även att man som patient kan känna om personalen är 

äkta eller inte i sitt möte med patienten framkom. Informanterna upplevde också att det är 

viktigt att personalen med det yrke de har tycker om människor.  

Hjälpsamhet 

Domänen hjälpsamhet innehöll kategorier som nöjd med hjälpen och lång väntan på hjälp.  

Nöjd med hjälpen 

I nöjd med hjälpen framkom att patienterna hade lite olika upplevelser när det gällde 

hjälpsamheten från personalens sida, men överlag upplevde patienterna att de var nöjda. De 

flesta patienter upplevde att de fått den hjälp de behövt och de hade fått den hjälpen när de 

behövde den. 

”Ja jag har fått den hjälp jag har begärt med, ja med det vardagliga, toalettbesök och sånt 

som är runt omkring, de har fungerat väldigt bra, dom har kommit varje gång jag har ringt”  

En del i personalen beskrevs som duktiga och alerta. Att sjukgymnasten kontrollerade att de 

kunde gå innan de skrevs ut från avdelningen upplevdes som positivt. Någon informant 

upplevde att personalen gjorde saker självmant som exempelvis ge patienterna fräscht vatten 

vilken uppfattades som positivt.  

En negativ upplevelse som framkom var att en informant hade fått order om att dricka mycket 

vatten. Informanten kunde inte själv kliva upp och hämta vattnet på grund av nyopererad 

höftfraktur. Informanten upplevde det som lite jobbigt att behöva kalla på hjälp hela tiden för 

att få sitt vattenglas påfyllt. Upplevelse av att det var lite jobbigt att patienterna skulle försöka 

göra så mycket som möjligt själv efter operationen framkom också.  
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En beskrivning av att personalen gör så gott de kan och en förståelse för att personalen kan ha 

mycket att göra framkom ofta. Informanterna beskrev också att de inte ville störa personalen i 

onödan. En upplevelse av att det inte var rätt att klanka på personalen med tanke på det 

viktiga jobbet de utför framkom. 

”Sen är det ju så att man ska inte sitta och klanka, det tycker jag inte är riktigt en sån här 

gång, för att det är ju i alla fall ett ämbete som är värdefullt, det är ju inget vanligt arbete om 

man säger så”  

Vissa informanter upplevde att personalen tittade till dem ofta men även upplevelse av 

förvåning kring att de var så lite personal som tittade till patienterna framkom. Informanterna 

beskrev hur personalens inställning påverkade dem gällande mobiliseringen efter operation. 

Informanterna upplevde att det kändes bättre att ha en personal som var pushande och 

stöttande. Ibland kunde för mycket uppmuntran från personalen upplevas som lite jobbigt. 

”Ibland kan dom vara för mycket, uppmuntran om man säger så, när man inte duger med ett 

ben att komma nånstans, när man inte kan, va fasiken gör man” 

Lång väntan på hjälp 

I lång väntan på hjälp beskrev informanterna sin upplevelse gällande väntan på att personalen 

skulle komma och hjälpa dem. Vissa informanter upplevde att personalen kommit ganska 

snabbt när de kallat på hjälp. Upplevelse att man som patient när man väntar på personalen 

tappar tidsaspekten lite framkom. Överlag upplevde informanterna att de hade fått vänta 

ganska länge innan personalen kom och hjälpte dem.  

”Jag har fått vänta, ja eh inte länge….men ja jag fundera hur klockorna fungerar, om dom 

hörs, ja hörs det gör dom ju, men om det är starka signaler eller…” 

Upplevelser av att det inte gjorde så mycket att de äldre patienterna fick vänta några minuter 

på personalen framkom men också upplevelser av väntan som jobbigt och en känsla av att 

personalen inte bryr sig när man som patient får sitta och vänta. Informanter upplevde en 

förståelse för att de kunde få vänta på personalen då de visste att personalen hade andra 

patienter med.  

”Naturligtvis att dom hade annat att göra också så det kunde ju ta en liten stund…men det 

var ju bara de….de förstod man ju, de var ju inte bara jag på avdelningen”  
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Miljö 

Domänen miljö innehåller kategorier som upplevelse av miljön på avdelningen och nöjd med 

måltiden. 

Upplevelse av miljö på avdelningen 

I upplevelse av miljön på avdelningen beskrev informanterna hur de uppfattade den miljö de 

vistades i på avdelningen. De flesta upplevde att de inte hade sett så mycket av själva 

vårdavdelningen, utan att dem största delen av tiden vistades i rummet de låg i då de var 

nyopererade och inte kunde gå runt hur som helst. Att det var bra utrymme på toaletterna 

framkom. Miljön beskrevs som bra, en vältrimmad avdelning med en fungerande miljö 

mycket tack vare personalen. Miljön beskrivs också som hemtrevlig med fin utsikt och bra 

luft.  

”Jo den var väldigt bra den å, luften och sådär, jag brukar snyfta mig väldigt mycket på 

grund av allergi men det var inte nå, väldigt…på många vis bra, de var väldigt trevligt, 

väldigt fint, så kom en städerska och vevade lite så här men….jo då”  

Miljöns betydelse beskrevs också. Upplevelse av att miljön har väldigt stor betydelse 

framkom, trivs man inte i miljön då fungerar ingenting.   

”Att den har, den har stor betydelse vad du än gör och allting..så tror jag att miljön har den 

största betydelsen, trivs man inte i miljön ja då är man ju borta, nä men när miljön är lugn 

och så” 

Upplevelser av att det var lättare att vara på avdelningen än hemma efter operation framkom. 

På avdelningen fanns det mer utrymme, fler hjälpmedel och en bättre anpassad miljö med 

tanke på typen av frakturen. Något som informanterna upplevde att de saknade när de hade 

kommit hem var framför allt den höj- och sänkbara sängen som fanns på avdelningen.  

Informanterna beskriv också upplevelsen av att vara inneliggande på en sal där det fanns plats 

för fyra patienter. Saker som upplevdes som bra med fyrasal var att det hände saker och att 

det var positivt och trevligt att ha någon att prata med. Vid fyrasal fick de den sociala biten 

som annars kunde försvinna om de hade en enkelsal. 

”Det är nästan bättre än om man skulle ligga ensam på en sal, nu händer det ju någonting”  
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Det negativa som framkom var störningar inne på salen av personal och medpatienter och då 

framför allt nattetid. Det som upplevdes som mest besvärande var stökiga medpatienter. En 

stökig medpatient kunde dra ner hela stämningen på salen. De flesta informanter upplevde det 

som jobbigt att inte få sova på nätterna men de hade också en förståelse för att det kunde vara 

så på ett sjukhus. 

Ja det är lite jobbigt, nu hade vi en äldre man då som förmodligen var lite senil så det vart ju 

väldigt dåligt med sova då, för nu låg ju han och prata om nätterna”  

Andra patienters telefoner kunde uppfattas som störande när de ringde hela tiden. De 

framkom även att vissa patienter hade valt enkelsal och vissa patienter hade valt fyrasal om de 

hade fått den valmöjligheten. 

”Ja sängen den saknar man, man kunde resa sig upp och man kunde dra sig fram så här, så 

den saknar man ju lite grann, den skulle behövas…”  

Nöjd med måltiden 

I nöjd med måltiden beskrevs informanterna upplevelsen av maten på avdelningen. 

Upplevelsen var lite olika, men de flesta informanter upplevde maten som ganska bra. Det 

upplevdes positivt att de äldre patienterna själva fick välja mellan två olika rätter till lunch 

och middag och att det var kvällsfika. Beskrivningar som att maten var bra, fin och god 

framkom. Upplevelser av att maten var mindre bra och att maten var bra men att det var för 

mycket mat framkom också.  

”Man fick ju välja maten man vad man ville ha, och det tycker jag är bra” 

Vårdtid 

Domänen vårdtid innehåller kategorier som väntan på op, nöjd med sjukhusvistelsens längd, 

tillräcklig information, nöjd med smärtlindring, upplevelse av att vara patient och upplevelse 

av vistelsen på avdelningen.    

Väntan på op 

I väntan på op beskrev informanterna hur lång tid det tog innan de kom ner på operation. En 

del informanter kom inte ihåg hur länge de hade fått vänta på operation.  Upplevelse av att ha 

fått vänta ganska länge på operation framkom också men då berodde väntan på medicinska 

orsaker. Större delen av informanterna upplevde att de fick komma ner på operation ganska 

snabbt. 
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”jag kom in på söndan och det var operation på måndan så det var ganska direkt”   

Nöjd med sjukhusvistelsens längd 

I nöjd med sjukhusvistelsens längd beskrev informanterna hur många dagar de var på 

avdelningen och om de upplevde att vårdtidens längd var tillräcklig. Längden på vårdtiden 

varierade mellan fem till elva dagar, de flesta upplevde att de var nöjda med vårdtidens längd. 

Upplevelse av en förväntan att få vara kvar längre på avdelningen med tanke på åldern och en 

känsla av överraskning när man blev hemskickad så snabbt framkom.  

”jag tyckte….jag är ju så gammal så då tänker man ju att man får ligga kvar, dom kastar ju 

ut en tidigt om man säger så, det är ju så, nu är det ju så att dom gör en koll att man kan gå 

och så där men det har väl blivit så med tiden” 

Tillräcklig Information 

I tillräcklig information beskrev informanterna om de ansåg att informationen de fick på 

avdelningen var tillräcklig. Upplevelsen av tillräcklig information varierade mellan 

informanterna. Upplevelser av att informationen var väldigt bra framkom, men också 

upplevelser av att det inte var någon information alls och upplevelse av informationen som 

mindre viktigt framkom.  

”Jag har inte haft så mycket med informationen att göra, jag har fullt sjå med benet *skratt*  

men jag har inte pratat mycket om sånt vettu, man ska ju inte behöva veta hur mycket som 

helst”  

Upplevelser av att det var svårt att ta in information när man var omtöcknad beskrevs och en 

önskan kring bättre information gällande de mediciner som informanten fått på avdelningen. 

Upplevelse av att det var svårt att hålla koll på vilken tablett som var vilken på avdelningen 

eftersom medicinerna inte såg likadan ut som hemma framkom. Upplevelse av att det var för 

kort tid från det att beskedet om hemgång kom till dess att hemgången skedde framkom 

också. Den korta tiden från besked till hemgång upplevdes som negativt då informanten hade 

saker som behövdes ordnas i lägenheten innan hemgång.  

”… får man reda på klockan tio på förmiddan att man ska gå hem klockan två på eftermiddan… de 

kan jag uppfatta som lite negativt faktiskt… då skulle ju allting ordnas då, allting som man inte 

kan ordna för före innan man vet att man får åka hem…med sänghöjning, toaletthöjning, 

duschpall….allt sånt där som är praktiska problem skulle ju ordnas då på nån timme bara” 
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En sak som nämndes var upplevelsen av att inte fått träffa doktorn så mycket. Upplevelse av 

att det var konstigt att knappt ha fått träffa läkaren framkom men även upplevelsen av att det 

var mindre viktigt om man fick träffa doktorn eller inte.  

”Jag fick ingen information när jag kom hit, ingenting om mattider och inget, jag visste inte 

när det var frukost eller middag, men sen fick jag veta för jag såg under dagen, hmm så de 

var ingen information och lika att jag inte fick träffa läkaren, att operationen gick bra och så 

dära.” 

Nöjd med Smärtlindring 

I nöjd med smärtlindring beskrev informanterna att de var nöjd med mängden smärtlindring 

de fått men att smärtan ändå kändes. Informanterna upplevde att de fått smärtlindring 

regelbunden och extra smärtlindring när de bett om det. Upplevelser av att det nästan varit lite 

för mycket smärtlindring framkom och upplevelse av att smärtlindringen påverkade dem lite 

med omtöckning och skakighet vilket gjorde att de inte önskade mer smärtlindring utan hellre 

stod ut med lite smärta. En upplevelse av att duschen inför operationen och röntgen var 

katastrofal på grund av mycket smärta framkom.  

”Så fick man ju morfin då så mycket man ville ha…sen ville dom väl tona ner sånt då…de är 

väl inte bra och bli beroende av sånt där…....så att det är ju svårt när det är en sån här skada 

att… för  röntgen och tvättningen var ju katastrofal tycker jag, men det var ju för att det 

gjorde så ont, de rår ju inte dom för heller…” 

Upplevelse av att vara patient 

I upplevelse av att vara patient framkom att informanterna upplevde situationen med traumat 

i sig och rehabiliteringen efter operation som jobbig. En upplevelse av att vara extra känslig 

efter allt som hade hänt framkom samt upplevelse av att lämna över sig i någon annans 

händer. Informanten upplevde att åldern hade betydelse, att informanten inte brydde sig lika 

mycket om att personalen tar över ansvaret nu när denne var äldre.  

”Men när man är äldre så bryr man sig inte så mycket heller utan man följer med när 

dom…..ja när….ja dom får ju göra liksom de dom måste då när man ska duscha och 

sådär, jag har inte brytt mig i nå, utan jag har ställt upp så klart, så de är…. nä då jag 

har tänkt förr att de måste vara lite pinsamt då har man ju tyckt när de kom, kanske en 

karl som ska duscha en och så, man har ju tänkt så ibland att de måste vara pinsamt men 

de har jag….de har jag..de bryr mig inte nu….de gön´t mig nå…så de har gått så bra så”
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Vikten av att personalen verkligen lyssnar på patienten och hör vad patienten säger framkom 

också. Upplevelse av att behöva tänka sig för vad man säger för att inte stöta sig med 

personalen.  

”Nä, dom blir trött vettu, dom blir för trött om det är en kärring som ligger och gnäller, då 

hör man ju liksom vad dom säger ute i korridoren om en kärring som gnäller jämt, de blir ju 

sådär, man lär akta sig för sånt” 

En upplevelse av att ha blivit lite förvirrad under vårdtiden framkom. Beskrivning som att det 

var svårt att känna igen sina anhöriga i det tillståndet och en upplevelse av att det efteråt var 

väldigt otäckt, och en rädsla för framtiden och att förvirringen skulle upprepas.  

Nöjd med vistelsen på avdelningen 

I nöjd med vistelsen på avdelningen sammanfattade informanterna sin vårdtid och beskriv 

upplevelsen i stort. De flesta informanter upplevde att de var nöjda med vårdtiden, de flesta 

upplevde att vårdtiden var bra och flöt på bra. Beskrivningar som att det var rena himmelriket 

och att sjukvårdsvistelsen inte kunde ha varit bättre än vad den var framkom.  

” De var ju jätte jätte bra…var ju rena himmelriket de måste jag säga….” 

”Jag tycker att ska man ha en sjukhusvistelse för det här benbrottet… då tycker jag att man 

ska ha den sjukhusvistelse som jag fick” 

Upplevelse av att vårdtiden inte blev som förväntat framkom också. Informanten hade 

förväntat sig mer hjälp och mer träning på avdelningen.   

”Ja sådär då, som sagt var hade jag väntat mig nått annat….att jag skulle få mer hjälp då, de 

trodde jag….träna och de…” 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva äldre patienters upplevelse av att ha vårdats på en 

ortopedavdelning för höftfraktur. I studien framkom att de flesta informanter upplevde sin 

sjukhusvistelse som bra. Personalens bemötande upplevdes som bra och hjälpsamheten från 

personalens sida upplevdes från de allra flesta också som bra. Informanterna upplevde att 

personalen gör så gott de kan. Något som de flesta informanter upplevde som mindre bra 

under vistelsen på avdelningen var väntan på att personalen skulle komma när de ringt på 
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larmklockan. Väntan på att personalen skulle komma upplevdes som lång men informanterna 

upplevde också en förståelse för personalen att de hade mycket att göra. De flesta patienter 

upplevde en tillfredställande miljö på avdelningen. De flesta informanter upplevde att de fick 

komma ner på operation ganska snabbt och att de fick den smärtlindringen de begärt.  

Resultatdiskussion 

Bemötande 

I studien framkom att informanterna upplevde ett bra bemötande från vårdpersonalen. De 

upplevde att personalen var trevlig och glad i sitt bemötande.  De upplevde också att 

bemötandet har betydelse för hur vårdtiden blir. Från patientperspektiv har faktorer som god 

relation med sjukvårdspersonalen och adekvat information angetts som faktorer som behövs 

för att uppfylla kvalité på vården (Jangland, Gunningberg, & Carlsson, 2009).  En tidigare 

studie visade på att äldre och deras anhöriga upplevde att det blev mer positiv om personalen 

var glad, skojfrisk och hade humor. Engagemang från personalen i kommunikationen med 

patienterna ansågs som väsentlig för förståelse för patienten och god kommunikation (Attree, 

2001). Den mellanmänskliga dimensionen i samspelet mellan vårdgivare och patient har visat 

sig vara mycket viktig när det gäller patienttillfredsställelsen i akutvården (Nydén, Pettersson 

& Nyström, 2003). Andra studier har visat att om patienterna ska känna sig tillfreds med 

vården är det viktigt att kommunikationen i den medicinska behandlingen och omvårdnaden 

av patienten håller en god kvalité (Jangland, m.fl. 2009). Informanterna i studien upplevde en 

känsla av att vara bortglömd på ronden när doktorerna bara gick förbi utan att säga något. 

Detta kan som Eriksson (1994) tar upp i sin omvårdnadsteori leda till kränkning av patientens 

värde och värdighet som människa och orsaka vårdlidande.  Eriksson (1994) hävdar också att 

vården av patienterna ska innebära att man som personal minskar patienternas lidande. Utifrån 

informanternas upplevelse i denna situation kan man anse att personalen orsakat lindande för 

patienten istället för att minska eller eliminera det då doktorerna bara gick förbi patienten på 

ronden.   

Hjälpsamhet 

Informanterna upplevde att de var nöjd med hjälpen de fått från vårdpersonalen men de 

upplevde väntan på hjälpen som lång. Trots att de upplevde att de kunde få vänta länge så 

fanns det en förståelse för att personalen hade fler patienter att ta hand om.  I en tidigare 

studie gjord på äldres personers upplevelser inom akutvård framkom att de äldre gärna hade 

fått mer uppmärksamhet från personalen men att de hade en stor förståelse för att 
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sjuksköterskorna hade flera patienter att ta hand om, och att de inte ville störa 

sjuksköterskorna i onödan (Nylén m.fl., 2003). Informanterna upplevde att de inte ville störa 

personalen i onödan. Detta kan kanske dels bero på att äldre personer inte vill vara till besvär. 

Äldre personer har en tendens att tycka att det är svårare att be om hjälp i början av deras 

sjukhusvistelse för att de inte är van att förlita sig på andra (Lyttinen, Liippo, Routasola & 

Arve, 2002). Informanterna beskrev hur personalens inställning påverkade dem gällande 

mobiliseringen efter operation. Informanterna upplevde att det kändes bättre att ha en personal 

som var pushande och stöttande.  I sjuksköterskans roll utifrån Erikssons teori är det viktigt 

att sjuksköterskan stödjer patienten i att pröva göra saker själv. För att patienten ska klara 

detta är det viktigt att sjuksköterskan ger patienten en möjlighet och underlättar för patienten 

att få pröva göra saker själv, exempelvis att ge sig själv en Fragminspruta. För att patienten 

ska vilja pröva ge sig själv denna Fragminspruta är det viktigt att patienten känner trygghet 

och tilltro till personalen som är runtomkring och vet att personalen är närvarande om det 

behövs.  I personalen/sjuksköterskans uppgift ingår det att bidra till att patienten känner denna 

tilltro genom bland annat att vara ärlig mot patienten (Eriksson, 1987).  

Miljö 

Miljö på avdelningen upplevdes som tillfredsställande och de upplevde också att miljön hade 

stor betydelse för att man skulle trivas. Informanterna i denna studie upplevde att de inte sett 

så mycket av själva avdelningen utan att de mest vistades inne på patientsalen.  I en studie 

som beskrev äldre personers första sjuttiofyra timmar på ett sjukhus framkom de att den mesta 

tiden på sjukhuset spenderade de äldre patienterna inne på sin patientsal med andra patienter 

(Lyytinen, 2002). En positiv sak med att vårdas på fyrasal var den sociala biten, patienterna 

hade någon att prata med. Vilka medpatienter man hade inne på salen spelade stor roll. Det 

negativa var störningar av olika slag, framför allt störande medpatienter nattetid.  

Vårdtid  

Vårdtiden på avdelningen upplevdes av de flesta informanter som bra.  De flesta 

informanterna upplevde att de fick komma ner på operation relativt snabbt. En studie har visat 

på att patienter som inremitterats akut till sjukhuset rapporterade högre poäng (<83% ) när det 

gällde  att få behandling inom acceptabla väntetider än övriga patienter (Fröjd, Swenne, 

Rubertsson, Gunningberg, & Wadsten, 2011).  

Om informanterna fått tillräckligt information från avdelningen rådde det lite olika meningar 

om. En informant upplevde att det inte hade varit nästan någon information alls och en annan 
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upplevde att informationen om patientens hemgång kom så sent.  I en tidigare studie där man 

mätte hur patienterna uppskattade kvalitén på vården framkom att en av orsakerna till att 

patienterna upplevde otillfredsställande kvalité var patienternas möjligheter att få prata med 

läkarna och sjuksköterska enskilt och att de inte fick reda på vilken sjuksköterska och doktor 

som var ansvariga för patienternas vård (Fröjd, m.fl. 2011) Patienterna har bättre möjlighet att 

medverka och ta beslut gällande den egna vården om de får rätt information om deras 

hälsostatus och sjukdom (Suhnonen, Nenonen, Laukka & Välimäki, 2005). Många inom hälso 

och sjukvårdspersonalen ägnar inte mycket uppmärksamhet åt den äldre i beslutsfattande 

processen, de utesluts från detta och tar inte deras yttrande till övervägande (Chang, Lee, 

Kim,  & Lee,  2007). I en tidigare studie där patienterna har beskrivit vad de har varit 

missnöjda med gällande vården framkom sjukvårdspersonal som misslyckades med att möta 

patienternas informationsbehov dels gällande deras åkomma men också när det gällde 

utskrivningsplaneringen och förberedelser (Attree, 2001).  

Upplevelse av att det är viktigt att sjukvårdspersonalen tycker om människor och att man i 

mötet med personalen känner om det är äkta eller inte framkom under studien, likaså vikten 

av att  personalen verkligen lyssnar till patienten. I en tidigare studie har deltagarna beskrivit 

att vårdpersonalen måste vara någon som verkligen bryr sig om andra människor, att 

personalen tillhandahåller tröst och att de har medkänsla för patienten (Catlett & Lovan, 

2011).  I en studie med ortopedpatienter s upplevelser framkom att det är viktigt att 

personalen ser patienter som individuella individer (Land & Suhonen, 2009). Vikten av att 

personalen är snäll och vänlig framkom i en annan studie där man intervjuat äldre personer. 

Ett snällt och respektfullt mottagande anses hjälpa den äldre patienten att upprätthålla sin 

värdighet (Nydén m.fl., 2003).   

Tillfällig förvirrning är vanligt hos äldre patienter som vårdats på sjukhuset för akuta 

somatiska åkommor (Fagerberg & Jönhagen, 2002) Resultatet i den här studien visade att 

endast en informant hade drabbats av tillfällig förvirring. Informanten upplevde det som 

ottäckt och uttryckte en rädsla för att tillståndet skulle upprepas. En tidigare studie har visat 

att tillfällig förvirring upplevs som skrämmande för patienterna och att rädsla för att 

förvirringen ska upprepas är vanligt hos äldre patienter som har drabbats av tillfällig 

förvirring (Fager & Jönhagen, 2002).  
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Upplevelse av att åldern hade betydelse när det gällde att låta personalen ta över ansvaret och 

att lämna över sig i deras händer framkom i studien. Informanten beskrev det som att man inte 

brys sig lite mycket när man är äldre, man litar till personalen och gör som de säger. Detta 

stämmer bra överens med en tidigare studie som gjorts där resultatet visade att äldre patienter 

känner sig säker och trygg med att lämna över sig i vårdpersonalens händer. Sjukvårdvistelsen 

kan också ge äldre patienter en känsla av trygghet (Nylén m.fl., 2003). 

De flesta informanter upplevde vårdtiden som bra. Någon informant upplevde att vårdtiden 

inte blev som förväntat. Informanten upplevde bristande information och som att personalen 

inte brydde sig när denne fick sitta och vänta länge på hjälp, en känsla av nonchalans. En 

studie där man har intervjuat äldre personer visade på att deltagarna i den studien upplevde att 

det var uppenbart att vissa sköterskor ägnade lite och ibland ingen uppmärksamhet alls till de 

äldre personer som inte hade brådskande hälsotillstånd. De äldre vill liksom yngre personer 

känna sig respekterad och accepterad som lämpliga klienter i akutvården och att bristande 

information kan resultera i en känsla av exklusion (Nylen m.fl. 2003). I en annan studie såg 

man att de patienter som varit missnöjda med vården oftast har klagat på kommunikationen 

och behandlingen (Anderson, Allan & Finucane, 2000).   

I den här studien upplevde de flesta informanter vårdtiden på avdelningen som bra. 

Författaren anser att detta dels kan bero på att bemötandet från personalen har upplevts som 

bra och de upplever sig relativt nöjda med hjälpen de har fått från personalen. De flesta 

informanter hade någon sak som de tyckte att de var lite mindre nöjda med men det verkade 

inte påverka själva upplevelsen av vårdtiden. Författaren anser att informanternas ålder kan ha 

betydelse för hur resultatet blev men även att de äldre, som dels denna studie visar men också 

tidigare studier styrker, vekar ha lättare att lämna över sig själv i andras händer och litar på 

personalen. Äldre patienter tenderar att skatta högre tillfredsställelse med vården än vad yngre 

patienter gör (Fröjd m.fl. 2011). Författarens teori kring detta är att de äldre kanske inte har 

lika stora krav på sjukvården som yngre patienter och att de litar mer till sjukvårdpersonalen.  

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva äldre patienters upplevelse av att ha vårdas på en 

ortopedavdelning för höftfraktur. För att svara syftet med studien gjordes en kvalitativ studie 

med deskriptiv design. Författaren anser av vald metod är relevant utifrån syftet med studien.  
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Då ett av kriterierna var att författaren ej skulle ha varit omvårdnadsansvarig för patienterna 

valdes patienterna ut i samråd med andra sjuksköterskor på avdelningen utifrån 

inklusionskriterierna. Under genomförandet av studien framkom svårigheter med att finna 

lämpliga informanter dels utifrån inklusionskriterierna och exklusionskriterierna och 

tidsaspekten. Faktorer som nedsatt hörsel, stroke, komplikationer efter operation och 

demenssjukdom gjorde att det var svårt att finna äldre patienter som var lämpliga att intervjua. 

Tolv patienter tillfrågades, åtta patienter tackade ja till att medverka i studien. De äldre 

patienter som inte ville vara med i studien motiverade detta med att de var för gammal och 

kände att det blev för omständigt.  

Intervjuerna spelades in på bandspelare eller diktafon. Platsen där intervjuerna spelades in var 

dels i patienternas hem eller på sjuhuset samma dag som de äldre patienterna skrevs ut från 

vårdavdelningen.  Att en del av intervjuerna gjordes på sjukhuset berodde på att flera äldre 

patienter upplevde det som minst omständigt. Innan intervjuerna hade författaren informerat 

informanterna om att de skulle ge så ärliga svar som möjligt och att deras svar inte skulle 

påverka vården de fick, utan att de var deras upplevelser författaren var intresserad av.  

För att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet utgår man från begrepp som giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. För att bedöma en studies giltighet behövs en noggrann 

beskrivning av urval och analysarbetet. Hur urvalsförfarandet gått till påverkar studiens 

giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Att författaren arbetar på avdelningen där studien 

genomfördes kan ses som en nackdel. Urvalet gick dock till på ett sådant sätt som gjorde att 

patienter som författaren varit omvårdnadsansvarig för ej valdes ut i studien vilket minskar 

risken för att informanterna ska känna sig i beroendeställning gentemot omvårdnadsansvarig.  

Informanterna i studien bestod av hälften men och hälften kvinnor vilket ökar studiens 

giltighet då området blir belyst utifrån olika erfarenheter. Ett annat sätt att ge studien giltighet 

är att presentera citat från intervjuerna vilket gjordes i denna studie (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Handledaren har också varit delaktig i analysprocessen vilket styrker studiens 

giltighet. Studiens tillförlitighet beror på i vilken grad data förändras över tiden och 

förändringar som gjorts i forskarnas beslut under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 

2004). Intervjuerna skedde under en åtta veckors period vilket kan ha påverkat studiens 

tillförlitlighet men samtidigt har denna period styrkt studiens giltighet då informanterna inte 

låg inne på avdelningen under samma tidsperiod. För att öka studiens tillförlitlighet har 

analysarbetet noggrant beskrivits i studien med hjälp av tabeller. Begreppet överförbarhet står 
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för i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra grupper eller situationer (Graneheim 

& Lundman, 2004). För att kunna ta ställning till studiens överförbarhet är det viktigt att det 

finns i en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys. Författaren kan 

ge förslag och skapa förutsättningar för överförbarhet, men det är läsaren som avgör om 

resultat är överförbara till andra kontexter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

Slutsats  

De flesta informanter upplevde vårdtiden som positiv. Det fanns saker som informanterna 

upplevde som lite mindre bra men det påverkade för det mesta inte upplevelsen av själva 

vårdtiden. Informanterna upplevde ett trevligt bemötande från personalen och en hemtrevlig 

miljö på avdelningen. Gällande hjälpsamheten från personalen var det lite olika upplevelser 

men överlag var informanterna nöjda med hjälpen de fått från personalen. Det som upplevdes 

som mindre bra på avdelningen var framför allt väntan på hjälp Informanterna upplevde att de 

fick vänta ganska länge innan personalen kom och hjälpte dem.  

Allmän diskussion  

Antalet äldre personer ökar vilket leder till att antalet äldre med höftfrakturer kommer att öka. 

Som patient är man ofta i en utsatt situation när man är inneliggande på sjukhus, dels för 

traumat/sjukdomen i sig men också för att man blir mer eller mindre beroende av andras 

hjälp. Äldre är en grupp som är extra utsatta med sin multisjukhet och sårbarhet. De är en 

grupp som författaren anser ofta får stå åt sidan och svårigheter med att finna litteratur som 

belyser hur äldres upplevelser tyder på samma sak. Majoriteten av patienterna som ligger på 

sjukhus är äldre personer och för att kunna ge de äldre en sådan god vård som möjligt är det 

av stort vikt att deras upplevelser verkligen kommer fram. Författaren anser att mer forskning 

på hur de äldre upplever sin sjukhusvistelse behövs. Författaren anser också att mer forskning 

på detta område skulle kunna leda till stora förbättringar när det gäller vården av äldre. Idag är 

nedskärningar inom vården ganska vanligt på grund av ansträngd ekonomi samtidigt som 

antalet äldre ökar. Om mer forskning gjorde på hur äldre upplever sin sjukhusvistelse så anser 

författaren att detta skulle kunna resultera i bättre vård för äldre som faktiskt inte behöver 

kosta något. 
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