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Sammanfattning: 
 
Syftet med studien var att beskriva hur personer med fraktur upplever rehabilitering i sitt eget 
hem. Studien har genomförts enligt en kvalitativ ansats med intervju som 
undersökningsmetod. Studien grundar sig på intervjuer med sex personer som drabbats av 
höftfraktur eller kotkompression. Vi genomförde intervjuerna tillsammans och vid tillfället för 
intervjun användes bandspelare och en framarbetad intervjuguide som hjälpmedel. 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades enligt kvalitativa riktlinjer.  
 
Under intervjuerna framkom det att deltagarna upplevde den insatta rehabiliteringen som 
relevant och givande. Upplevelsen av hemrehabiliteringen skiljde sig däremot beroende på 
frakturtyp. Personerna med höftfraktur upplevde det som mer positivt än de med 
kotkompression. Gemensamt för de flesta deltagarna var dock att det sociala nätverket hade 
stor betydelse vid hemrehabiliteringen. Motivation var vidare en viktig faktor, deltagarna var 
motiverade att snabbt komma igång igen för att kunna genomföra sina tidigare sysslor och 
intressen. Genomgående i de utförda intervjuerna betonades upplevelsen av 
rehabiliteringspersonalens goda bemötande. Deras professionella bemötande bidrog till den 
positiva upplevelsen av hemrehabiliteringen och gav en känsla av trygghet i den rådande 
situationen. I samtliga intervjuer framgick det att deltagarna har upplevt den välkända miljön i 
sitt eget hem som en trygghet. Även de hjälpmedel som tilldelats har bidragit till 
trygghetskänslan och ökat deras aktivitetsförmåga. Ett ämne som alla personer tog upp under 
intervjuerna var matsituationen. Samtliga upplevde svårigheter vid inköp och tillagning och 
lösningarna varierade mellan deltagarna. Flera av deltagarna berättade hur nöjda de var med 
hemrehabiliteringen och var angelägna om att sprida den positiva upplevelsen.  
 
Slutsatsen är att personerna uppskattade möjligheten att få vara i sitt hem under 
rehabiliteringen. 
 
Sökord: Home rehabilitation, Fracture, Elderly, Experiences 
 



 
Förord 
 
Vi vill härmed tacka deltagarna som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. 
Ytterligare ett varmt tack riktas till dem som hjälpt oss att finna personerna för deras tid och 
engagemang. 
 
Sist ett stort tack till vår handledare Anna-Karin Palo som har stöttat oss och visat stort 
tålamod under studiens gång.  
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Inledning 
 
År 1992 beslutade Sveriges regering att genomföra Ädelreformen. Bakgrunden till denna 
förändring var fullbelagda sjukvårdsavdelningar samt passiviserande långvårdsavdelningar 
där de äldre snabbt hospitaliserades. Det tidigare tänkandet där institutionsboendet föredrogs 
ersattes av rätt till kvarboende eller särskilda boendeformer såsom sjukhem, servicehus och 
gruppbostäder. I samband med detta byggdes nya äldrebostäder med den egna bostaden som 
förebild (1).   
   
Syftet med Ädelreformen var att överföra större delen av långtidssjukvården och en stor del 
av hemsjukvården till den kommunala äldreomsorgen. Initialläget var en helhetssyn på den 
äldre människan. Den kommunala äldreomsorgen fick i och med reformen ta över ansvaret 
för 40 000 vårdplatser och ca 55 000 anställda till en kostnad av ca 20 miljarder kronor. 
Förändringen medförde ej att kommunerna tog över ansvaret för läkarinsatserna utan dessa 
låg fortfarande kvar hos landstinget. Reformen resulterade i betalningsansvar för kommunerna 
när det gällde den somatiska långtidssjukvården samt medicinskt färdigbehandlade personer 
inom landstinget (1).  
 
Snabb medicinteknisk utveckling samt kortare vårdtider och färre vårdplatser lägger större 
ansvar på kommunerna (1). Dessa strukturförändringar leder till att den medicinska 
behandlingen prioriteras och rehabiliteringen blir eftersatt. Enligt utvärdering av 
Ädelreformen framgår det att det krävs ytterligare satsning på rehabilitering samt 
vidareutbildning av personal. Detta ligger till grund för satsningar på 
hemrehabiliteringsprojekt som idag äger rum runt om i landet (1). I Östersund har en lyckad 
rehabiliteringssatsning genomförts. Deras erfarenheter har stor betydelse för landet i övrigt. 
Det startade som ett projekt där vikten låg på tidig och samordnad rehabilitering. Nio månader 
efter projektets start hade antalet hemtjänstärenden minskat betydligt. Under denna period 
sparades 800 000 kronor (2).     
 
Vissa grupper inom sjukvården prioriteras när det gäller hemrehabilitering, exempelvis 
personer med höftfraktur. Dessa patienter prioriteras även inom akutsjukvården med snabbt 
omhändertagande och tidig hemgång för att påbörja rehabiliteringen snarast möjligt (3). I 
Sverige inträffar årligen ca 18 000 höftfrakturer och 15 000 kotkompressioner (4).    
-  
- Bakgrund 
-  
- Rehabiliter ing  
Rehabilitering innefattar målet att reducera konsekvenserna av en funktionsnedsättning som 
uppstått på grund av kroppsskada eller sjukdom. Med olika åtgärder som exempelvis 
träningsprogram, hjälpmedel samt stödåtgärder strävar rehabiliteringspersonalen tillsammans 
med personen efter att minimera handikappet samt öka det psykiska och fysiska 
välbefinnandet (5). Målet är att personen ska öka sina resurser för att kunna känna 
livstillfredsställelse. Livskvalitet kan definieras som att personen är aktiv, har god självkänsla 
och känner samhörighet (6).  
 
Rehabiliteringspersonalen består ofta av ett team i form av arbetsterapeut, sjukgymnast, 
läkare, sjuksköterska samt undersköterska (7). Huvudpersonen i teamet är dock alltid 
brukaren. De komponenter som är viktiga för att lyckas med rehabiliteringen är motivation, 
meningsfullhet, medansvar, strävan efter mål samt att de inblandade ser möjligheter istället 
för hinder (6). 



Arbetsterapeutens roll i rehabilitering 
Arbetsterapeutens uppgift är att ge förutsättning för individen att klara av det dagliga livets 
aktiviteter (ADL). Detta görs genom att bedöma aktivitetsnivå, fastslå passande träning med 
lagom utmaning samt tillhandahålla nödvändiga hjälpmedel utifrån brukarens behov. 
Tillsammans med brukaren planeras lämpliga mål för förebyggande, kompenserande och/eller 
förbättrande åtgärder, allt för att personen i slutändan ska bli så självständig som möjligt (6). 
Till arbetsterapeutens uppgift hör även att informera, undervisa och/eller instruera den 
enskilde, anhöriga samt rehabiliteringspersonal (1). 
 
Rehabilitering i hemmet 
De grupper som dominerar inom hemrehabilitering är strokedrabbade och personer med 
höftfraktur (7). Rehabilitering i hemmet innebär att sjukvårdspersonal står för vård och 
omsorg till brukare och deras anhöriga i bostaden. Vid hembesök är sjukvårdspersonalen 
besökaren och miljön kontrolleras av familjen. De slutgiltiga besluten tas av vårdtagaren och 
de närmaste. Ett hembesök kan innebära en invadering som stör familjens roller och 
funktioner, vilket är viktigt att ha i åtanke. God kommunikation är nödvändigt för att minska 
känslan av intrång och bygga upp ett förtroende. Som vårdgivare är varje hemmiljö en ny 
utmaning där planering och kreativitet är goda egenskaper. Vårdpersonalens roll är ofta som 
utbildare i hemmiljön, ett av målen är att se till att individen och familjemedlemmarna blir 
medvetna och aktivt deltar i rehabiliteringen (8). En viktig faktor vid hemrehabilitering är 
säkerheten. Brukaren, oavsett aktuell funktionsnedsättning, bör informeras om säker 
förflyttning och eventuella riskfaktorer i miljön som bör uppmärksammas. Det kan 
exempelvis handla om att möblera om för att undvika skador och fall (9). 
 
Anledningen till det ökade intresset för hemrehabilitering beror på kortare vårdtider i 
slutenvården samt en önskan om ekonomiska besparingar. Dessutom ska hemrehabiliteringen 
förhoppningsvis leda till en mer funktionell och meningsfull träning i personens egen 
hemmiljö (7).  
-  
- Det fr iska benet 
Människokroppen innehåller mer än 200 ben som mestadels består av benvävnad. Vissa delar 
av benvävnaden är tätt packad och kallas kompakt benvävnad, denna utgör 20 % av skelettets 
vikt. Andra delar består av tunna balkar och hålrum som betecknas spongiös benvävnad och 
uppgår till 80 % av vikten. På benens utsida ligger en hinna med nerver och blodkärl som 
benämns periost. I benvävnaden finns tre celltyper. Osteoblaster som producerar ben, 
Osteocyter som underhåller och bygger upp samt Osteoklaster som bryter ner benvävnaden 
(10). Benvävnaden är levande materia som förnyas under hela livet. Processen består av ovan 
nämnda bennedbrytning och benuppbyggnad och kallas för remodellering (11). 
 
- Fraktur  
Brott på en skelettdel kallas för fraktur och kan orsakas av direkt eller indirekt våld. 
Exempelvis kan det handla om en person som snubblar och tar emot sig med handen. Blir 
konsekvensen en handledsfraktur rör det sig om direkt våld medan en överarmsfraktur går 
under indirekt våld. De olika frakturerna delas in efter typ. Beroende på utseende kallas de för 
spiral-, tvär-, sned- samt splitterfraktur. Om någon benände forcerat hudkostymen benämns 
frakturen öppen, vid sluten fraktur är huden intakt (12).   
-  
Kotkompression 
Kotkompression är en av de vanligaste frakturerna som uppstår vid benskörhet, osteoporos. 
Det innebär att kotkroppen trycks ihop i sin helhet eller i någon del. Ofta börjar 



kompressionen framtill vilket leder till att kotkroppen blir kilformad. Kotan kan även tryckas 
ihop centralt som gör att diskarna sväller upp. Frakturen uppmärksammas ofta i form av stark 
värk och smärta, den minskar dock efter några veckor när frakturen börjar läka. 
Kotkompression kan medföra minskad kroppslängd och förändrad kroppsform samt att 
personen blir mer framåtböjd (13). 
 
Höftfraktur 
Fall direkt på höften kan orsaka höftledsfraktur, vilket är vanligt bland äldre. Ungefär 80 % av 
dessa frakturer är osteoporosrelaterade (13). Det finns två typer av höftledsfrakturer, cervikala 
och trokantära. Båda är belägna högt upp på lårbenshalsen. Efter operationen kan 
rehabiliteringen påbörjas så snart som möjligt med full belastning (12). Den närmaste tiden 
efter ingreppet är alla normalt beroende av gånghjälpmedel, exempelvis rollator eller gåbord 
(14). 
 
Handledsfraktur 
Denna fraktur är vanligt förekommande vid fall. Underarmens strålben utsätts för direkt våld 
och spricka eller fraktur uppstår. En fraktur på handleden behöver ej medföra sämre funktion, 
däremot kan en missprydande form framträda (13). 
 
Riskfaktorer  
Fall 
En riskfaktor som ligger bakom uppkomsten av frakturer är fall. Det finns ett test (15) där 
personens simultankapacitet undersöks. Visar det sig att det är svårt att gå och kommunicera 
samtidigt löper personen hög risk för att falla. Även de som har synnedsättningar och 
koncentrationssvårigheter inkluderas. En studie utförd av Sherrington och Hylton (16) påvisar 
att många äldre som har fallrelaterade frakturer vid tillfället använde opassande fotbeklädnad. 
Tofflor och skor utan stabilitet ökar risken för att falla. Nedsatt balans är vanligt hos äldre och 
en bidragande orsak till olycksfall och frakturer. Omgivningsfaktorer som dåligt ljus, 
mattkanter samt trösklar och trappsteg i hemmet är ytterligare riskfaktorer (8). 
 
Osteoporos 
När balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning av ben förändras uppstår osteoporos. Det 
bryts ner mer än det byggs upp och det leder till en försämrad benarkitektur. Benbalkarna 
minskar och blir tunnare vilket bidrar till ett svagare ben som är mer utsatt för frakturer (13). 
Det finns två former av osteoporos. En primär som orsakas av det naturliga åldrandet samt 
livsstilsfaktorer och en sekundär som beror på läkemedelsbehandlingar eller sjukdomar (5). 
 
Den största gruppen av osteoporosdrabbade personer utgörs av kvinnor efter menopaus (17). 
Det kvinnliga könshormonet östrogen har en positiv inverkan på benet och stimulerar 
benbildningen. Efter klimakteriet minskar hormonet vilket är en bakomliggande orsak till att 
denna grupp ofta drabbas av osteoporos. Ytterligare en grupp som drabbas är män och 
kvinnor över 70 år. I denna ålder är det vanligt med vitaminbrist, sämre näringsintag samt en 
lägre nivå av det manliga könshormonet testosteron (13). Andra saker som ligger bakom risk 
för osteoporos är lågt kalciumintag, fysisk inaktivitet, undervikt, rökning, alkohol samt 
ärftlighet (13). 
 
 
 
 



- Problemområde 
 
Tidigare var det vanligt med långa sjukhusvistelser i samband med frakturer. Idag är det 
kortare vårdtider och efter att patienterna är medicinskt färdigbehandlade slussas de vidare till 
kommunala verksamheter eller direkt till hemmet för vidare rehabilitering. Efter en allmän 
överblick i litteraturen gällande hemrehabilitering dras slutsatsen att få studier gjorts inom 
området. Dock mestadels med fokus på personer med stroke. Det finns exempelvis en 
vetenskaplig artikel (18) som fokuserar på hur personer med stroke upplever sjukhusvistelsen. 
I studien framgår att deltagarna tyckte att hemkomsten spelade en stor roll för 
rehabiliteringen. Den påvisar även att sjukvården borde använda sig av personers hemmiljö 
vid rehabiliteringsarbete. Det finns ett flertal studier rörande stroke där men det saknas 
liknande forskning inom området hemrehabilitering när det gäller personer med frakturer.   
 
I ett flertal kommuner i Sverige har hemrehabilitering startats för att undersöka om det ger ett 
snabbare och bättre resultat vid rehabilitering i hemmiljö och om det är möjligt att spara 
kommunala medel. Då de har som avsikt att minska de ekonomiska utgifterna är det av 
intresse att utforska hur det påverkar den enskilde individen. Det är angeläget att ta reda på 
hur personerna upplever träning och rehabilitering i sin hemmiljö. Denna forskning känns 
även aktuell då det gjorts få studier inom området.  
 
- Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur personer med fraktur upplever rehabilitering i sitt 
eget hem. 
 
- Metod 
 
För att uppnå syftet har en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju använts. Då 
personernas genuina upplevelse ska stå i fokus är det lämpligt med denna form för att få en 
djupare förståelse. Avsikten är inte att generalisera det resultat som framkommer, varför den 
kvantitativa ansatsen uteslutits (19). 
 
Urval 
För att finna de personer som har erfarenhet av intresseområdet gjordes ett strategiskt urval 
(19). Två arbetsterapeuter kontaktades inom olika kommuner, vilka i sin tur undersökte 
intresset bland sina brukare. 
 
För att finna lämpliga deltagare till studien har följande inklusionskriterier fastställts: 

- Ska ha deltagit i hemrehabilitering med teaminsats 
- Någon form av fraktur 
- De ska ha verbal förmåga och kunna tala för sig själva 
- Både män och kvinnor 
- Ålder mellan 65 och 85 år 

 
Tillvägagångssätt vid urval 
Vi hade vetskap om att det pågick ett hemrehabiliteringsprojekt i en kommun varför kontakt 
togs med ansvarig arbetsterapeut. Arbetsterapeuten tyckte att det var ett intressant uppslag och 
såg över brukarnas intresse av att delta i studien. Då arbetsterapeuten redan har en 
professionell relation med personerna kändes det mer naturligt att hon tog det första steget. 
Därefter tog vi kontakt med den ansvarige för projektet per telefon för att klargöra avsikten 



med studien samt för ett muntligt godkännande. Skriftlig tillståndsförfrågan skickades och 
returnerades med underskrift. Fyra personer som avslutat sin rehabilitering i projektet, enligt 
den ansvarige, tackade ja muntligt och ställdes därmed till förfogande. Dessa informerades 
därefter brevledes (Bilaga 1) om studiens syfte, tillvägagångssätt samt innebörden av att delta. 
Frivilligheten poängterades samt möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan utan att 
ange orsak (20).  
 
Då vi ringde runt för att boka in tid för intervjuerna avböjde två med resultatet att endast två 
intervjuer blev inbokade. För att finna fler deltagare kontaktades närmaste stad, det visade sig 
dock att de utförde en annan form av hemrehabilitering som ej passade syftet med denna 
studie. Därefter kontaktades ett geriatriskt hemrehabiliteringsteam på annan ort och genom 
dem fick vi tillgång till ytterligare två deltagare. Den person som bidrog till de fyra första 
deltagarna meddelade efter en tid att ytterligare två personer var villiga att delta. Efter att 
samtliga tagit del av ovan nämnda informationsbrev och tackat ja uppnåddes antalet sex 
deltagare. Datum och tidpunkt för intervju fastställdes per telefon.  
 
Två av de sex deltagarna har diagnostiserats kotkompression och de övriga fyra höftfraktur. 
Detta känns nödvändigt att nämna då vissa skillnader i upplevelsen av hemrehabiliteringen 
framkommer och redovisas senare under resultatdelen. 
 
Datainsamling 
Den metod som användes för att uppnå syftet var intervju i deltagarens hemmiljö. Valet att 
utföra intervjun där grundar sig i att deltagarna kan känna en större trygghet och uppleva en 
bekväm situation där båda parter är på mer likvärdig nivå (21). Att vistas i deltagarnas 
hemmiljö kändes också som ett självklart alternativ då de ej behövde ta sig till annan plats.  
 
Vid intervjutillfället användes bandspelare som hjälpmedel. Detta rekommenderas då 
anteckningar oftast är otillräckliga. Dessutom kan intervjuarens minne ge upphov till bias 
(19). Bandspelaren kan underlätta vid intervjun då full koncentration riktas mot deltagaren 
och samtalet (22).  
 
Intervjuerna genomfördes tillsammans på grund av att vi inte hade erfarenhet av liknande 
situationer. Däremot fastställdes en som mer ansvarig vid intervjutillfällena. Detta 
meddelades innan start till deltagaren (21). För att känna större säkerhet vid intervjuerna 
utfördes två provintervjuer innan start. Tanken var att vi skulle känna oss mer bekväma, testa 
intervjuguiden och förbereda oss inför de riktiga intervjuerna. Intervjuguiden kändes relevant, 
därmed gjordes inga förändringar. Det är till fördel att genomföra provintervjuer och sedan 
lyssna igenom dem för att upptäcka olater som kan korrigeras inför de riktiga intervjuerna 
(21).  
 
De fyra första inbokade intervjuerna ägde rum under samma vecka. Två intervjuer per dag 
med en dags mellanrum, då de utförda intervjuerna skrevs ut. De sista intervjuerna 
genomfördes en vecka senare. Samtliga deltagare samtyckte till att utföra intervjuerna i 
hemmet. Intervjuerna förflöt någorlunda ostört, dock med några avbrott av telefon och 
påringning vid ytterdörren. Längden på samtliga intervjuer varierade mellan 20 och 45 
minuter.  
 
Intervjuguide 
För att få personernas subjektiva uppfattning är det nödvändigt med intervjufrågor som kräver 
berättande svar, därför lades tyngdpunkten i intervjun på öppna och breda frågor (23). 



 
Som stöd och hjälp vid intervjutillfället arbetade vi fram en intervjuguide (Bilaga 2). Detta för 
att ha vägledning och tillgång till riktlinjer under samtalets gång (21) De framtagna 
ämnesområdena har diskuterats fram med stöd av litteratur. Områdena känns även relevanta 
utifrån erfarenhet inom vårdyrket. Därmed grundar sig intervjuguiden bland annat på vår 
förförståelse.  
 
Första området handlar om personens förväntningar, detta valdes som en utgångspunkt för att 
ha något att följa upp mot slutet av intervjun.   
 
Andra området, socialt nätverk, känns som en viktig faktor när det gäller hemrehabilitering. 
Att vårdas i sitt hem lägger mycket ansvar på de anhöriga som bidrar med frivilliga insatser 
(7).    
 
Tredje ämnesområdet, hemmiljön, är en viktig aspekt i intervjun då det är där rehabiliteringen 
äger rum. Personens vilja, vanor och roller styr rehabiliteringen i större utsträckning i 
hemmiljön än på en avdelning. Enligt Kielhofner (24) baseras människans vilja på de 
värderingar och intressen som personen innehar. Viljan påverkar vad en person anser viktigt 
att lägga kraft och energi på, vilket blir mer påtagligt när individen vistas i sin hemmiljö under 
träning. Han anser även att de flesta individer är vanemänniskor och utför de dagliga 
aktiviteterna likartat från dag till dag. Genom att aktiviteterna utförs kontinuerligt i samma 
miljö utvecklas vanor som till slut inte kräver uppmärksamhet i samma utsträckning som 
tidigare. Genom socialisation påverkas individens olika roller av omgivningens krav och 
förväntningar. Detta leder till personens självkänsla, beteende och attityder som svarar på 
förväntningarna. Det är av intresse att se hur den bekanta miljön med invanda rutiner och 
personens roller påverkar upplevelsen av rehabiliteringen. 
 
Det fjärde området kretsar kring bemötandet från rehabiliteringspersonalen. Detta är en viktig 
faktor för att hemrehabiliteringen ska fungera och leda till ett lyckat resultat. Då hembesöket 
kan uppfattas som en invadering i den privata sfären är det intressant att forska i deltagarnas 
upplevelse av vårdpersonalens bemötande (8).  
 
Det femte området tar upp personernas upplevelse av rehabiliteringen, detta område 
motsvarar en stor del av syftet med studien.  
 
Det sjätte och sista området handlar om rehabiliteringens resultat med avsikt att fånga 
personens uppfattning om sin aktivitetsnivå efter den rehabilitering de genomgått.        
 
Dataanalys 
Dataanalysen utfördes enligt kvalitativa riktlinjer. De inspelade banden skrevs ut ordagrant 
för att ligga till grund för det fortsatta arbetet (21). Vi läste därefter igenom intervjuerna var 
för sig för att bli bekanta med innehållet. Forskare inom den kvalitativa ansatsen bör utforma 
ett tillvägagångssätt för att lätt få tillgång till delar av data utan att behöva läsa hela materialet 
varje gång (19). Med detta i åtanke sorterades datan efter de ämnesområden som nyttjades i 
intervjuguiden med syftet att få ett lättöverskådligt material. Intervjuerna delades in under 
ämnesområdena med hjälp av färgmarkering, en färg för varje område (19). Vi läste därefter 
åter igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger och diskuterade tillsammans fram likheter 
och även naturliga variationer mellan deltagarnas upplevelser. Dessa sammanställdes sedan i 
kategorier (19). De var följande; upplevelser av snabba och relevanta insatser, varierande 
upplevelser av träningens nytta, behov av att vara förberedd, upplevelser av det sociala stödets 



positiva betydelse, motivationens inverkan på hemrehabiliteringens resultat, upplevelser av 
personalens goda bemötande, personalen upplevs kunnig och pedagogisk, rehabilitering i 
hemmiljö ger en upplevelse av trygghet, hjälpmedel upplevs underlätta vid 
aktivitetsutförande, upplevelse av att behöva förenkla, behov av att prioritera om, rimlig 
kostnad vid hemrehabilitering, behov av att sprida de positiva upplevelserna. Vi läste därefter 
igenom intervjuerna för att kontrollera att materialet verkligen passade under de framtagna 
kategorierna. Det överblivna materialet granskades med följden att ytterligare information 
kunde tilläggas och nya kategorier bildades. Det material som passade under respektive 
kategori klipptes ut och sorterades i mappar för att underlätta sammanställningen av resultatet. 
 
Etiska reflektioner  
För att följa de forskningsetiska riktlinjerna (20) har ett flertal åtgärder vidtagits. Vid den 
första kontakten informerades deltagarna om studiens syfte, de gav samtidigt sitt muntliga 
samtycke till att delta (22). Därefter skickades brevledes mer ingående information där 
deltagarens frivilliga medverkan klargjordes samt att tystnadsplikt råder (21). Det framgick 
även att allt material behandlas konfidentiellt och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. Konfidentialitet innebär att ingen utomstående får ta del av något material så att 
deltagarens identitet kan röjas (22). Den personliga integriteten är även viktig att ha i åtanke 
vid resultatredovisningen. Det finns risk för att deltagarna kan känna sig kränkta av vår 
presentation och det har vi gjort vårt yttersta för att motverka. Namn och detaljer som kan 
avslöja en specifik deltagare har undvikits. 
 
Ytterligare en etisk aspekt som vi är väl medvetna om är att deltagarna inte vinner något på att 
medverka i studien. Det framkom dock att de ansåg att deras deltagande var givande då det 
kunde vara positivt för den framtida rehabiliteringen av personer som drabbas av fraktur.        
 
Allt material ska under hela studiens gång behandlas med försiktighet. Efter genomförd studie 
och godkännande av C-uppsats är avsikten att förstöra materialet.   
     
Resultat 
 
Redovisning av deltagarnas upplevelser sker i löpande text där de framtagna kategorierna 
redovisas var för sig. Citat används för att tydliggöra och styrka resultatet. De har till viss del 
bearbetats för att skydda den personliga integriteten. Innebörden är dock densamma (21).   
 
Upplevelser  av snabba och relevanta insatser  
Samtliga deltagare med höftfraktur upplevde att rehabiliteringen kom igång tidigt, redan 
dagen efter operation. Detta upplevdes positivt utifrån deltagarnas perspektiv då det ledde till 
att resultat kunde uppmärksammas vid ett tidigt skede. Det bidrar även till motivation och 
ökad självständighet. En positiv upplevelse som överraskade var att samma resurser 
tillhandahölls i hemmet som på sjukhuset.  
 
Under intervjuerna framkom det att personerna upplevde den insatta rehabiliteringen som 
relevant. Flertalet nämnde gångträning inom- och utomhus samt trappträning med käpp då 
boendet och vardagen kräver dessa aktivitetsutföranden. Personerna beskrev att de i sin 
hemmiljö upptäckte vad som var nödvändigt att träna på då svårigheterna blev mer påtagliga. 
Flera av deltagarna uppgav att rehabiliteringspersonalen lyssnade till deras önskemål och att 
de fick vara med och planera vad träningen skulle fokusera på.  
 



Flertalet deltagare uppgav att rehabiliteringen varit givande och motsvarat deras 
förväntningar. De beskrev sin uppskattning angående träningen. 
 
” Jag kan inte säga mer än en sak och jag säger att det var bra. Annars hade jag aldrig 
kommit igång något mer”  
 
Initialt i behandlingsperioderna var hembesöken mer frekventa men vart efter personerna 
gjorde framsteg i sin rehabilitering trappades besöken ned. De deltagare som avslutat 
hemrehabiliteringen berättade att de var nöjda och kände att de fått tillräcklig träning vid 
periodens slut.  
 
Var ierande upplevelser  av träningens nytta  
De med höftfraktur upplevde att fortsatt träning var nödvändig för att stärka muskulaturen 
men att det borde ske med redskap på exempelvis ett gym eller badhus. De med 
kotkompression hade svårare att se nyttan med träningen och gjorde sina övningar mer 
oregelbundet. De var över lag inte lika positiva till hemrehabiliteringen som de med 
höftfraktur. 
      
Behov av att vara förberedd 
Några av deltagarna berättade att vissa moment var viktiga att klara av inför hemgång. De 
nämnde saker som att tvätta sig vid handfatet, enklare på- och avklädning samt att kunna ta 
sig till och från toaletten självständigt. Att klara utförandet av dessa aktiviteter beskrevs som 
ett grundläggande behov för att kunna uppleva trygghet vid hemkomsten. 
 
” ...och sedan fick jag en rollator, så jag kunde gå ut till toaletten, jag kunde gå ut och tvätta 
mig och klä på mig. Så för den skull kunde jag ju komma hem.”   
 
Upplevelser  av det sociala stödets positiva betydelse 
Gemensamt för de flesta deltagarna var att det sociala nätverket hade stor betydelse vid 
hemrehabiliteringen. Bara vetskapen om att anhöriga och bekanta fanns till hands bidrog till 
en känsla av trygghet. Inför hemgång beskrevs en oro och osäkerhet av samtliga deltagare, 
efter att ha haft medpatienter och sjukvårdspersonal omkring sig dygnet runt och därmed 
lättillgänglig hjälp stod de vid hemkomsten ensamma.  
 
” Visst kändes det lite ängsligt när jag kom hem…sen var det ensamt. Så visst kändes det lite 
pirrigt då. Jag höll mig i sängen den kvällen.”  
 
De upplevde sig inte ha tillräcklig kapacitet för att klara sig själva och kände sig ensamma i 
den krävande situationen. De berättade dock att det gått alldeles utmärkt vid hemkomsten tack 
vare grannar, anhöriga och det goda bemötandet från rehabiliteringspersonalen. Den osäkerhet 
de känt från början förbyttes till trygghet och säkerhet tack vare det sociala nätverket. 
 
”…tack vare goda grannar så har jag haft det väldigt bra”  
 
Flertalet av deltagarna uppgav att de hade haft sällskap av något av barnen under de första 
dygnen. Detta för hjälp och stöd vid acklimatiseringen i den nya situationen.  
 
”…kom min dotter från [ort] och var här hela helgen. Jag fick inte åka hem på dagen, utan 
fick vänta tills hon kom klockan 18, för att ej behöva vara ensam här hemma först. Sedan var 
hon här hela helgen till måndag morgon. Då kom ju rehabiliteringspersonalen och hjälpte 



mig. På så vis klarade jag mig även om de första dagarna var lite bökiga. Jag hade ju inte 
klarat mig över helgen om jag kommit hem själv. Det hade jag inte.”   
 
Det var inte bara vid hemgång som det sociala stödet var av betydelse. Flertalet deltagare 
nämnde olika vardagliga sysslor som de tidigare utfört automatiskt men som efter frakturen 
var omöjliga att genomföra. Exempelvis tog de upp aktiviteter såsom att bära ut sopor, hämta 
in post, handla och skotta snö. Detta kan upplevas frustrerande och även här spelade det 
sociala nätverket en stor roll. ”Det gäller bara att våga fråga om hjälp,”  som en deltagare 
uttryckte sig. 
 
Motivationens inverkan på hemrehabiliter ingens resultat 
Vi har uppmärksammat att de flesta deltagare ansåg att motivation var en viktig faktor under 
hemrehabiliteringen. Deltagarna var motiverade att snabbt komma igång igen för att kunna 
genomföra sina tidigare sysslor och intressen. De nämnde mål som att flytta ut till 
sommarstugan samt resa och hälsa på bekanta vilket hörde till ett trevligt inslag under året. 
Att återgå till dansgruppen och delta i gospelkörens övningar och uppträdanden var viktiga 
mål som skänkte både gemenskap och glädje till pensionärslivet. 
   
” …och sedan vill jag ju fortsätta med min dans till hösten. Det måste jag ju få för det är det 
absolut roligaste, ja skrattar det gör jag…det är så roligt och så är det bra träning.”  
 
” Det är ju en morot så att jag har någonting att kämpa mot.”  
 
Någon deltagare tog upp trädgårdsarbete, exempelvis gräsklippning, som ett viktigt mål att 
sträva mot. En annan nämnde duschen och datorn, det faktum att de är installerade på andra 
våningen har för henne utgjort en stor anledning till att träna på gång i trappa. Hon ville kunna 
duscha självständigt och sköta sina räkningar samt ha kontakt med anhöriga via mail. Dessa 
mål utgjorde en viktig motivationsfaktor, även möjligheten att kunna utföra vardagliga 
aktiviteter skänkte en känsla av tillfredsställelse.  
 
Vid ett flertal tillfällen nämndes mer konkreta mål som var mätbara. Att tydligt se förbättrade 
resultat var en klar faktor som motiverade till ytterligare träning. Flera av deltagarna berättade 
att de under rehabiliteringens gång fått träningsprogram av sjukgymnasten som vid 
uppföljning visade på förbättrade resultat.  
  
Upplevelser  av personalens goda bemötande  
Genomgående i de utförda intervjuerna betonades upplevelsen av rehabiliteringspersonalens 
goda bemötande. Deras professionella bemötande resulterade i en positiv upplevelse om 
hemrehabiliteringen och medverkade även till en känsla av gemenskap.  
 
Det faktum att rehabiliteringspersonalen varit uppmuntrande och stöttande har haft stor 
betydelse för deltagarnas självförtroende och förmåga att lyckas med träningen.  
 
” Det ska gå bra det här. Du ska bli bra sa hon. Det satt i mitt huvud även när jag hade ont. 
Ja, jag ska bli bra.”  
 
En deltagare poängterade att hon upplevde personalen behaglig vilket bidrog till en 
trygghetskänsla. Medan en annan använde sig av starkare ord och uttryckte sin beundran över 
hur fantastiska personalen var. 
 



” Ja, det var så underbara människor så det var något så otroligt. Jag saknade dem när de 
slutade och ville att de skulle komma till mig igen.”  
 
I samband med samtal omkring personalens bemötande framkom det att flera av deltagarna 
skulle välja alternativet hemrehabilitering igen om de skulle råka ut för en ny fraktur. Detta 
för att de var så nöjda med helhetsintrycket av den trevliga personalen.     
 
Personalen upplevs kunnig och pedagogisk 
Det framgick även i intervjuerna att personalen upplevdes som mycket kunniga. Deltagarna 
uppskattade att personalen var lättillgängliga samt att de snabbt och på ett enkelt vis gav svar 
på frågor och funderingar.  
 
Flera deltagare berättade också hur personalen instruerade och lärde ut bästa tillvägagångssätt 
vid utförandet av flera aktiviteter. Exempel var förflyttning i och ur säng, lämplig 
sänglägesposition samt gång i trappa. 
 
” Jag går ju som ett barn, jag går med det onda nedåt och det friska uppåt. Man tänker alltid 
att det goda går uppåt och det onda nedåt.”      
 
Rehabiliter ing i hemmiljö ger  en upplevelse av trygghet 
I samtliga intervjuer har det framgått att deltagarna har upplevt den välkända miljön i sitt eget 
hem som en trygghet. Vid utskrivning från sjukhuset nämndes viss oro inför hemgång, väl 
hemma kändes dock allt bra. En känsla som stärktes vartefter krafter återkom, strategier 
utvecklades och rehabiliteringspersonalen kom för att träna med dem. Ytterligare en faktor 
som bidrog till en ökad trygghet var att bostaden anpassades efter brukarens förutsättningar. 
Några av deltagarna var exempelvis rädda för att falla igen och därmed togs trösklar och 
mattor bort. Det installerades även trygghetslarm i deras bostäder. Flera av deltagarna 
berättade hur personalen gav information om vad som bör tänkas på för att undvika fall, detta 
uppskattades och bidrog till en känsla av trygghet.  
 
” De vet ju vart alla har ramlat tidigare, det är klart. Det är ju jättebra att de talar om, för jag 
vet ju inte det. Vart jag ska vara försiktig och inte.”     
 
Att träna i sin egen hemmiljö upplevdes även som tryggt i och med det faktum att 
rehabiliteringspersonalen kom hem till personerna och att de därmed ej behövde ta sig till 
annan plats för träning. Samtliga deltagare nämnde väglaget med snö och halka som ett 
orosmoment vid förflyttning utomhus.   
 
Rehabiliteringspersonalens avsikt att återkomma för uppföljning uppskattades och upplevdes 
som en trygghet. Detta eftersom det finns risk för nya problem i vardagen som kräver insatser 
från rehabiliteringspersonalen. 
 
Hjälpmedel upplevs under lätta vid aktivitetsutförande 
Samtliga deltagare beskrev betydelsen av de hjälpmedel som tilldelats. De kände stor 
tillfredsställelse och uppskattade att hjälpmedlen underlättar i vardagen, vilket bidrog till den 
positiva upplevelsen av hemrehabiliteringen.  
 
Rollatorn är det hjälpmedel som flest deltagare återkom till. Den upplevdes bland annat som 
en stor trygghet i vinterväglaget. De beskrev även nyttan av den, dels vid affärsbesök och dels 
som lättillgänglig mobil viloplats vid ansträngande aktiviteter. Dessutom användes den som 



arbetsstol och avlastade vid köksbänken när matlagning och diskning utfördes. Den var även 
praktisk att använda vid dukning av bord och frakt av mindre saker.  
 
” …så den har varit otroligt bra den här rollatorn. Jag har haft mycket glädje och nytta av 
den…och när man sedan går ut kan man ju sätta sig och vila lite på den och handla och 
lägga i korgen. ”  
  
Några av deltagarna nämnde sin uppskattning över att ha tillgång till två rollatorer, en 
inomhus och en utomhus. Det underlättar vid boende med trappor där två rollatorer är 
nödvändigt och leder dessutom till mindre nedskräpning inomhus.  
 
Utöver rollatorn betonades griptångens betydelse i vardagliga situationer. Den användes med 
syftet att undvika 90 graders böjning i höftleden. Personerna med höftfraktur hade därmed 
mycket hjälp av hjälpmedlet. 
 
” Griptången, ja det är den bästa vännen jag har”  
 
” I ena änden på den här pinnen sitter det till och med en magnet ifall man tappar någon nål. 
Det måste ha varit en handikappad som kommit på det!”   
 
Strumpådragare är ytterligare ett hjälpmedel som några av deltagarna berättade om. Dess 
geniala funktion imponerade. 
 
” Den där strumppådragaren tänkte jag att den kan ju inte ha någon funktion men den är ju 
jättebra och enkel! Toppen!”  
 
Några av deltagarna berättade att en av svårigheterna de upplevde efter hemkomst var att ta 
sig i och ur sängen. Arbetsterapeutens insats med sängförhöjande klossar underlättade 
aktivitetsutförandet.  
 
Någon räknade upp de hjälpmedel som tilldelats och kunde inte tänka sig vad som skulle 
behövas ytterligare. Hon upplevde sig tillfredsställd med de hjälpmedel och de råd hon fått av 
arbetsterapeut och sjukgymnast.  
 
” Egentligen var de nog här och sa vad jag måste ha och javisst, när man väl får det känns det 
ju att det är bra. Innan vet man ju inte själv.”  
 
Upplevelser  av att behöva förenkla  
Tydligt i alla intervjuer var att deltagarna upplevde ett behov av att förenkla sin matsituation. 
Problematik uppstod kring inköp av varor och lösningarna varierade mellan deltagarna. De 
flesta löste det med hjälp av anhöriga och bekanta medan de andra förlitade sig på 
kommunens tjänster såsom hemhandling eller matleverans. Samtliga upplevde även 
svårigheter vid tillagning av mat. Några personer köpte färdiglagad fryst mat i 
portionsförpackningar från livsmedelsaffären eller kommunen som värmdes i 
mikrovågsugnen.  
 
” Just nu, innan jag kan stå ordentligt, lagar jag inte så mycket mat utan har sådana där 
halvfabrikat som jag sätter i mikron men det kommer så småningom att jag kan laga mat 
igen.”  
 



Ett av deltagarnas barn lagade all mat sedan en lång tid tillbaka. Dessutom kom grannen med 
mat på stekfat emellanåt, vilket var ett välkommet inslag. En annan deltagare nyttjade 
kommunens tjänster i form av matleverans, vilket skedde dagligen och bestod av varma 
måltider. Ett uppskattat erbjudande då hon hade svårt för att stå och tillaga maten, dessutom 
ville hon inte belasta vänner och bekanta med hemhandling allt för mycket.  
 
”  Det tycker jag bara är så häftigt att de kommer med varmt, varm mat. Det är ju jättemycket 
värt!”  
 
Behov av att pr ior itera om 
Flera av deltagarna tog upp städningen som ett icke prioriterat moment i den dåvarande 
situationen. Några av deltagarna berättade att de hade mycket tid på sig och städade efter lust 
och ork. Det kändes inte så viktigt att lägga energi på städning eller pengar på hemtjänst då de 
resurserna behövdes vid andra tillfällen.  
 
” Jag försöker ju att städa lite grann men det blir väl sådär och sedan får jag lite hjälp.”  
 
Andra deltagare däremot lät hemtjänsten sköta städningen. Någon som inte hade hemtjänst 
berättade hur dammsugningen utgjorde ett tillfälle till träning.   
 
Rimlig kostnad vid hemrehabiliter ing 
Några deltagare tog upp ekonomiska aspekter vid upplevelsen av hemrehabiliteringen. En av 
dem berättade att det kostar 300 kronor per månad, oavsett antal besök, vilket upplevdes som 
fantastiskt. Detta faktum gjorde det möjligt att ta del av hemrehabiliteringen och förhöjde den 
positiva upplevelsen. En annan nämnde det positiva med att ej behöva ta sig till annan plats 
på grund av de kostnader som tillkom med resor fram och tillbaka.  
 
Behov av att spr ida de positiva upplevelserna 
Några av de intervjuade ledde på eget initiativ in samtalet på att allmänheten borde 
uppmärksammas på fördelarna med hemrehabilitering. De tog upp att det endast är negativa 
åsikter om sjukvården som sprids i samhället via tidningar och television. De ansåg att detta 
tillvägagångssätt är ypperligt och ville förmedla sin positiva upplevelse. 
 
” Jag ska skriva en artikel om hur bra jag tycker att det har varit och om hur fin hjälp jag har 
fått här inom sjukvården. Alla människor bara klagar och de får sällan någon uppmuntran.”  
 
” Jag tror att många får sin hjälp men vi skriver ju inte i tidningen. Utan det är de som tycker 
att de blivit missgynnade som gör det.”  
 
En annan av personerna berättade att hon gärna deltar i studier för att eventuellt kunna gynna 
framtida val av behandlingsupplägg och åtgärder för sjukvårdspersonalen när de rehabiliterar 
personer med fraktur.   
 
Resultatsammanfattning 
 
Deltagarna upplevde den insatta rehabiliteringen som relevant och givande. Upplevelsen av 
hemrehabiliteringen skiljde sig däremot beroende på frakturtyp. Personerna med höftfraktur 
upplevde det som mer positivt än de med kotkompression. Gemensamt för flertalet deltagare 
var dock att det sociala nätverket hade stor betydelse vid hemrehabiliteringen. Motivation var 
ett viktigt inslag i rehabiliteringen, deltagarna ville snabbt komma igång med sina tidigare 



sysslor och intressen, vilket motiverade till träning. Samtliga deltagare betonade upplevelsen 
av rehabiliteringspersonalens goda bemötande, vilket bidrog till den positiva upplevelsen av 
hemrehabiliteringen och gav en känsla av trygghet i den rådande situationen. I flertalet 
intervjuer framgick det att deltagarna upplevde den välkända miljön i sitt eget hem som en 
trygghet. Även de hjälpmedel som tilldelats har bidragit till trygghetskänslan och ökat deras 
aktivitetsförmåga. Matsituationen var ett ämne som de tog upp under intervjuerna. Samtliga 
upplevde svårigheter vid inköp och tillagning, lösningarna varierade mellan deltagarna. Flera 
av personerna beskrev hur nöjda de var med hemrehabiliteringen och var angelägna om att 
sprida den positiva upplevelsen.  
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Urvalsmetod 
Syftet med studien var att beskriva hur personer med fraktur upplever rehabilitering i sitt eget 
hem. För att finna lämpliga deltagare till studien gjordes ett strategiskt urval. I vissa fall kan 
detta urvalssätt vara svårgenomförbart, speciellt när forskaren tar hjälp av en person för att få 
tag på deltagarna. Risken finns att personen försöker styra urvalet, blir överhopad i arbete och 
därmed prioriterar sina ordinära uppgifter, blir sjuk eller får andra förhinder (21). Vi var 
medvetna om risktagandet men hade inget alternativ då deltagarna endast kunde 
tillhandahållas genom verksamma professioner. Vi var även medvetna om att personerna som 
tillhandahöll deltagare avsiktligt kunde välja ut personer som genomgått rehabiliteringen med 
lyckat resultat, och troligtvis hade positiva åsikter att delge, som var till fördel för deras 
verksamhet. För att motverka detta klargjorde vi inledningsvis per telefon att vi var ute efter 
en bredd av upplevelser. Då några av deltagarna var mitt uppe i sin rehabiliteringsperiod, 
fanns det heller ingen utvärdering att grunda valet av dessa deltagare på. Det visade sig även 
att alla deltagare inte var imponerade av hemrehabiliteringen, varför vi drar slutsatsen att de 
inte valts ut till verksamhetens fördel.      
 
Antalet deltagare uppnåddes slutligen till sex personer, vi ansåg inledningsvis att antalet var 
en något liten grupp med tanke på risken för bortfall. Det kändes dock rimligt då det framgår 
att få intervjuer är till fördel då materialet blir mer överskådligt och lätthanterligt. Dessutom 
anser Trost (21) att kvaliteten har större betydelse än det totala antalet. Med tanke på studiens 
tidsbegränsning kändes även sex deltagare som ett lagom antal personer att intervjua.  
 
Datainsamlingsmetod  
Genom att välja intervju som metod fick vi personliga beskrivningar av deltagarnas 
upplevelser när det gäller rehabilitering i deras hemmiljö. Innan de riktiga intervjuerna 
gjordes genomfördes två provintervjuer för att testa intervjuguiden. Det visade sig vara en bra 
åtgärd då vi kände oss trygga och mindre nervösa inför de intervjuer som genomfördes i 
samband med studien. Vi upplevde de framtagna ämnesområdena passande och gjorde därför 
inga justeringar.  
 
Den framarbetade intervjuguiden var till god hjälp under intervjuerna. Det kändes som en 
trygghet då vissa av deltagarna inte hade lika lätt för att uttrycka sig. När det gällde de 
personer som lätt svävade ut i sina beskrivningar och frångick ämnet fungerade 
intervjuguiden som en ram och röd tråd att återgå till.  
 
Nyttjandet av bandspelare visade sig vara till stor hjälp under intervjuerna samt tillförde 
studien tillförlitlighet då datan exakt motsvarade studiedeltagarnas utsagor, utan någon 



tolkning från vår sida (19). Nackdelen med användandet av bandspelare kan vara att det finns 
risk för att personen som intervjuas blir nervös och hämmas i sina uttalanden (21). Detta 
upplevde vi dock ej under genomförandet av intervjuerna. Då det inte behövde göras 
anteckningar gick ingen information förlorad och intervjuerna flöt på och resulterade i 
naturliga samtal där vi kunde fokusera på deltagaren (22).  
 
Även om intervjuerna flöt på relativt bra har vi i efterhand upptäckt brister i form av någon 
ledande fråga. Då vi inte hade någon tidigare erfarenhet när det gällde att intervjua visade det 
sig vid genomlyssning och utskrivning av material att passande följdfrågor uteblivit. Mer 
erfarenhet hade troligtvis resulterat i en större informationsmängd. De genomförda 
provintervjuerna var till hjälp men ej tillräckliga i det avseendet. 
  
Att som intervjuare komma två till intervjun kan medföra att deltagaren känner sig i 
underläge. Med detta i åtanke gäller det att ha en ödmjuk framtoning för att deltagarna ska 
känna sig bekväma i situationen. Två intervjuare medförde en bättre genomförd intervju där 
vi kompletterade varandra och hjälptes åt att föra samtalet vidare så att större förståelse 
inhämtades. Enligt Trost (21) är det även till fördel med två intervjuare innan ett förtroende 
har byggts upp.  
 
Dataanalysmetod 
Trost (21) redovisar ett flertal metoder vid utskrivning av genomförda intervjuer. Vi valde att 
skriva ut intervjuerna ordagrant, vilket styrkte trovärdigheten i studien (19). Då allt som sades 
under intervjuerna inkluderades motsvarade det slutgiltiga datamaterialet exakt det som 
deltagaren ansåg relevant för sin upplevelse. Genom att läsa igenom de utskrivna intervjuerna 
var för sig flera gånger blev vi bekanta med vad som sagts och var förberedda inför det vidare 
arbetet. Detta är en bra metod enligt Polit och Beck (19) då det kan vara nödvändigt att läsa 
materialet ett flertal gånger för att fånga alla nyanser. 
 
Användandet av intervjuguiden som mall vid sortering av datan underlättade vid 
analysarbetet. Indelning av materialet under de olika ämnesområdena gav en översikt och 
gjorde datan mer greppbar. Kategorierna diskuterades fram tillsammans utifrån de upplevelser 
som samstämde och skiljde sig mellan deltagarnas berättelser. Vid kvalitativt analysarbete är 
det nästan alltid nödvändigt med en upprepande ansats (19). Detta tillvägagångssätt har följts 
då vi tagit ut kategorier ur den narrativa datan och sedan gått tillbaka och läst igenom 
materialet i sin helhet med kategorierna i åtanke för att korrigera om nödvändigt. Det faktum 
att vi granskade det överblivna materialet och fann ytterligare kategorier visar även att de 
kvalitativa riktlinjerna enligt Polit och Beck (19) legat till grund vid analysdelen.   
 
De kategorier som arbetades fram ur rådatan och presenterades i resultatet beskriver en bred 
samling upplevelser utifrån de olika deltagarnas berättelser. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet är ej generaliserbart för hemrehabilitering i allmänhet då det grundas i deltagarnas 
genuina upplevelser. Hur en person upplever hemrehabilitering beror på många faktorer, 
exempelvis personalens bemötande och de insatta resurserna, som varierar i landets alla 
kommuner. När det gäller resultatets stabilitet över tid, dess pålitlighet, kan deltagarnas 
upplevelser variera från dag till dag. Vi var dock ej ute efter något beständigt resultat (19). 
 



Det resultat som framkommit anser vi stämmer väl överens med studiens syfte. Vi är 
medvetna om att vissa delar av resultatet kan passa under flera kategorier men har valt det 
som känts relevant utifrån deltagarnas utsagor.   
 
Resultatet visar att de deltagare som drabbats av höftfraktur hade en positiv inställning till 
hemrehabiliteringen. De upplevde att de fick bra och relevant träning samt att de kände sig 
färdiga och nöjda med hemrehabiliteringen vid periodens slut. En studie (25) pekar också på 
fördelarna med rehabilitering i hemmiljön. Syftet med studien var att jämföra rehabilitering på 
sjukhus och i hemmiljö för personer med höftfraktur. Resultatet visade att 
interventionsgruppen som mottagit hemrehabilitering hade större fysisk självständighet. 
Deltagarna upplevde även mindre oro för att falla under utförandet av sina dagliga aktiviteter 
jämfört med kontrollgruppen som fått rehabilitering på sjukhus.   
 
Det faktum att de personer med kotkompression hade svårt att se anledning till att träna 
härleder vi till att de ej såg förbättrade resultat. Har en person drabbats av kotkompression 
finns det ingen möjlighet att bli helt återställd, däremot behöver dessa personer träna för att 
bibehålla bästa möjliga kapacitet (13). Personer som drabbas av höftfraktur har däremot 
möjlighet att återgå till den tidigare aktivitetsnivån och ser tydliga förbättringar. Även om 
synliga resultat ej kan påvisas anser vi att det är viktigt med träning och detta bör personalen 
vara noga med att poängtera.  
 
Det framgick tydligt att det sociala nätverket hade stor betydelse och inverkan på personernas 
upplevelse av trygghet under hemrehabiliteringen. Utan de anhöriga och bekantas medverkan 
hade hemsituationen blivit tyngre och mer komplicerad. Vi anser att det sociala stödet är 
värdefullt men funderar över hur länge de anhöriga är villiga att tillhandahålla dessa tjänster. 
Från början kan det kännas självklart att hjälpa till men vartefter tiden går kan det upptäckas 
vilket stort ansvar det ändå innebär att alltid finnas till hands. Tyngre göromål såsom 
exempelvis gräsklippning kan kännas betungande i längden och det kan vara svårt att avböja 
då löfte en gång givits. En studie (26) där anhörigvårdarnas situation står i fokus påvisar att de 
upplever sig tillfredsställda med sin roll. De nämner dock den känslomässiga bördan och 
svårigheten i att få tiden att räcka till. 
 
Det slutgiltiga målet med hemrehabilitering är att kommunen ska spara på de ekonomiska 
resurserna (7). Vi uppfattar anhörigstödet som en viktig förutsättning för att kostnaderna ska 
hållas nere. Om brukarna inte hade tillgång till deras hjälpinsatser skulle slutresultatet bli 
ökade kostnader för kommunen då de skulle behöva utföra fler uppgifter som exempelvis 
inköp av dagligvaror, gräsklippning och matleverans. 
 
Inför hemgång beskrevs en oro och osäkerhet av samtliga deltagare. Anhöriga och bekanta 
fanns dock som sällskap vilket underlättade upplevelsen av hemkomsten avsevärt. I resultatet 
nämndes hur hemkomst utan tillgång till anhörig resulterade i att personen endast vistades i 
sängen under kvällen. Vi tolkar detta som att upplevelsen av hemkomsten och början av 
hemrehabiliteringen till stor del påverkas av stödet och gemenskapen från de anhöriga.  
 
Flera av deltagarna var så nöjda att de skulle välja hemrehabilitering igen om de skulle råka ut 
för en ny fraktur. Detta resultat skiljer sig från en studie där Crotty med flera (27) studerat 
hemrehabilitering för äldre med höftfraktur. I studiens resultat framkommer det att om 
patienterna och deras anhöriga fick ett val, skulle de inte föredragit hemrehabilitering. Detta 
för att de ej kände sig tillräckligt självständiga för att klara sig i sitt hem. 
 



I resultatet framgår att motivation är en viktig faktor vid hemrehabilitering. Då mål arbetas 
fram tillsammans med personen ligger dennes intressen och behov i fokus. Enligt Maslow 
(28) är det människans behov som ligger till grund och motiverar till handling. I sin 
motivationsteori rangordnar han behoven i en hierarkisk pyramid. De fysiologiska behoven 
såsom exempelvis hunger, törst och säkerhet utgör basen i trappan. Därefter kommer de 
sociala behoven där människan får sitt behov av umgänge med medmänniskor tillfredställt. 
Sedan självhävdelse där människan utforskar sina förmågor och till sist behov av 
självförverkligande som bland annat syftar till personlig utveckling. Det är därmed viktigt att 
planera rehabiliteringen tillsammans med brukaren, utifrån dennes behov och önskemål, för 
att personen ska känna sig motiverad att träna. Vikten av motivation och medansvar 
poängteras även av Holm och Jansson (6). 
 
Deltagarna upplever personalens bemötande som behagligt och positivt. Detta anser vi vara en 
grundförutsättning för att personerna ska få en god upplevelse av hemrehabiliteringen 
överhuvudtaget.  
 
Vi anser att det faktum att personerna befinner sig i sin hemmiljö under rehabiliteringen leder 
till en känsla av trygghet. Då de bär med sig upplevelsen av trygghet resulterar det i att de 
vågar de ställa frågor. Med detta i åtanke är det bra att personalen står beredd, oavsett 
fundering från brukaren, som framgår i resultatet. De berättar nämligen att de uppskattade 
personalens lättillgänglighet när det gäller att svara på frågor och finnas till hands.  
 
Under intervjuerna framgick det att en av kommunerna informerar sina brukare om fallrisk 
och prevention. Huruvida det gäller för den andra kommunen var inget deltagarna tog upp 
under intervjuerna. Fallpreventionens betydelse bekräftas i en studie av Close (29) och hon tar 
upp att det är en utmaning att fastställa vilka äldre som löper hög risk att drabbas av fall och 
fraktur. Ytterligare en person som beskriver vikten av fallprevention är Rice (9). I och med 
detta anser vi att fallprevention är en bra rutinåtgärd vid hemrehabilitering hos samtliga 
personer.  
  
Vid samtal om faktorer som bidrog till trygghetskänsla var miljön ett ständigt återkommande 
ämne. Det faktum att rehabiliteringen äger rum i deras välkända hemmiljö gör 
hemrehabilitering till ett lyckat koncept. Kielhofner (24) poängterar miljöns betydelse vid 
aktivitetsutförande med sin teori där människan har för vana att utföra aktiviteter i sin 
välkända miljö. Även i Olofsson, Andersson och Carlbergs studie (18) framgår det att 
sjukvården borde använda sig av personens hemmiljö vid rehabiliteringsarbetet.                  
 
En förutsättning för att hemrehabilitering ska fungera är de hjälpmedel som arbetsterapeuten 
och sjukgymnasten tillhandahåller. Hjälpmedlen underlättar vid aktivitetsutförandet och bör 
finnas på plats i samband med hemkomsten. Detta för att rehabiliteringen inte ska avstanna 
utan följas upp och fortgå efter den inledande rehabiliteringen som äger rum på sjukhuset. 
Under samtalen om hjälpmedlen lades tyngdpunkten på rollatorns betydelse. Resultatet visar 
att den är mycket användbar vid en mängd olika tillfällen och situationer. Vår slutsats är att 
rollatorn är en bra tillgång vid den problematik som uppstår i samband med frakturer, speciellt 
i direkt anslutning till hemgång. 
 
Studien visar att ett vanligt förekommande orosmoment är inköp och tillagning av mat. I den 
ena kommunen tillhandahålls varm mat dagligen medan den andra delar ut frysta 
portionsförpackningar för en vecka i taget. Med andra ord skiljer sig servicen beroende på 
vart i landet man bor. Kan detta påverka upplevelsen av hemrehabiliteringen? Då flertalet 



deltagare lovordar de anhöriga som kommer med hemlagad mat tolkar vi alternativet med 
varm mat som mer attraktivt då det påminner om nylagad husmanskost. Vi tror att varm mat 
kan vara en bidragande orsak till den positiva upplevelsen av sin situation under 
hemrehabiliteringen.  
 
Vid samtal med deltagarna framkom det att de ansåg att kostnaden för hemrehabiliteringen är 
låg. Upplevelsen av att priset är överkomligt verkar vara en förutsättning för att anta 
erbjudandet om hemrehabilitering. Att det anses billigt bidrar även till den positiva 
upplevelsen av hemrehabilitering.    
 
Slutsats 
 
Slutsatsen är att personerna uppskattar möjligheten att få vara i sitt hem under 
rehabiliteringen. Huruvida kommunerna har sparat pengar på hemrehabiliteringen kan vi ej 
uttala oss om men med tanke på deltagarnas positiva upplevelse anser vi att det är ett 
alternativ att ha i åtanke för kommunerna runt om i landet när det gäller rehabilitering av 
personer med fraktur.   
 
 
Vidare forskning 
 
Efter att ha studerat diverse litteratur framgår det att eventuell kostnadsbesparing när det 
gäller hemrehabilitering är oviss. Därmed föreslås vidare forskning inom detta område för att 
kunna dra slutsatsen om hemrehabilitering är ekonomisk försvarbart eller inte. Idag går 
åsikterna isär när det gäller eventuell besparing och det behövs vetenskaplig evidens för att 
komma underfund med hur det verkligen ligger till. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referenser 
 
1) Regeringen.se [hemsida på Internet]. Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad 2:a Mars 
2006. Tillgänglig på: http://regeringen.se.  
 
2) Lindkvist V. Det är i hemmet det ska börja. Äldre i Centrum. 2002 nr 4  
 
3) Tolagen A. Skelett- och ledskador, behandlingsmetoder vid ortopedkliniken. 
Centralsjukhuset i Karlstad. Karlstad: ISBN 93-971121-0-0; 1998 
 
4) Internetmedicin.se [hemsida på Internet] Göteborg: Internetmedicin i Göteborg AB. 
Hämtad 9:e April 2006. Tillgänglig på: http://Internetmedicin.se. 
 
5) SBU-rapport. Osteoporos-prevention, diagnostik och behandling. En systematisk 
litterturöversikt. Göteborg: Erlanders Graphic Systems; 2003  
 
6) Holm A, Jansson M. Rehabilitering. Falköping: Elanders Gummessons; 2001 
 
7) SBU-rapport. Avancerad hemsjukvård och hemrehabilitering. Effekter och kostnader. 
Stockholm: SB Offset AB; 1999 
 
8) Ayers M, Bruno A A. Langford R W. Community-Based Nursing Care, making the 
transition. St. Louis: Mosby; 1999 
 
9) Rice R, Home Care Nursing Practice. Concepts and application. St. Louis: Mosby; 2001    
 
10) Sand O, Sjaastad Ö V, Haug E. Människans fysiologi. Stockholm: Liber AB; 2004 
 
11) Johnell O, Ljunggren Ö, Ljunghall S, Mellström D, Strang P. Benboken. Trosa: Trosa 
Tryckeri AB; 1995 
 
12) Persson B M, Wingstrand H. Ortopedisk Grundbok. Lund: Studentlitteratur; 2005 
 
13) Stenlund B. Det sköra benet, fakta om folksjukdomen osteoporos. Göteborg: Erlanders 
Grafic Systems; 1999 
 
14) Ström P. Aktivering i vardagen. Eskilstuna: Tuna Tryck AB; 1995  
 
15) Lundin-Olsson L,  Nyberg L, Gustavsson Y. The Mobility Interaction Fall chart. 
Physiotherapy Research International. 2000 5(3) 190-201  
 
16) Sherrington C, Menz Hylton B. An evaluation of footwear worn at the time of fall-related 
hip fracture. Age and ageing. 2003 Vol 32 No 3 310-314  
 
17) Delaney M F. Strategies for the prevention and treatment of osteoporosis during early 
postmenopaus. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2006 194 12-23   
 
18) Olofsson A, Andersson S-O, Carlberg B. If only I manage to get home I’ ll get better – 
Interviews with stroke patients after emergency stay in hospital on their experiences and 
needs. Clinical Rehabilitation. 2005 19:4 433-449 



 
19) Polit D F, Beck C T. Nursing research, principles and methods. 7:e upplagan. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003 
 
20) Codex.vr.se. [hemsida på Internet]. Uppsala: Vetenskapsrådet i samarbete med Karolinska 
Institutet & Uppsala Universitet. Hämtad 24:e Februari 2006. Tillgänglig på 
http://codex.vr.se. 
 
21) Trost J. Kvalitativa intervjuer. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur; 2005   
 
22) Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur; 1997 
 
23) Hilmarsson H. Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur; 2003 
 
24) Kielhofner G. Model of Human Occupation. Theory and Application. 3:e upplagan. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002 
 
25) Crotty M, Whitehead C H, Gray S, Finucane P M. Early discharge and home 
rehabilitation after hip fracture achives functional improvements: a randomized controlled 
trial. Clinical Rehabilitation. 2002 16 406-413 
 
26) Kane R, Reinardy J, Penrod J, Huck S. After the Hospitalization Is Over: A Different 
Perspective on Family Care of Older People. Journal of Gerontological Social Work. 1999 
Vol 31 ½ 119-141   
 
27) Crotty M, Kittel A, Hayball N. Home rehabilitation for older adults with fractured hips: 
How many will take part? J Qual. Clin. Practise. 2000 20 65-63  
 
28) Jerlang E, Egeberg S, Halse J, Jonassen A J, Ringsted S, Wedel-Brandt B. 
Utvecklingspsykologiska teorier. 3:e upplagan. Stockholm: Liber AB; 2003  
 
29) Close J. C. T. Prevention of falls in older people. Disability and Rehabilitation 2005 
27(18-19): 1061-1071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
 
Adress till deltagaren     Datum           
XXXXX XXXXXX 
XXX XX XXXXXX  
 
 
 
 
Hej! 
 
Efter tillfrågan av arbetsterapeut XXXXX om du ville medverka i en intervju, kommer 
här ett informationsbrev.  
 
Vi heter Malin Astin och Sofia Germer och läser till arbetsterapeuter vid Örebro 
Universitet. Nu läser vi sista terminen och ska skriva ett examensarbete i form av en 
uppsats. Vi är intresserade av rehabilitering i hemmet och har på det viset kommit fram 
till vårt uppsatsämne. Syftet med vår studie är att beskriva hur personer med fraktur 
upplever rehabilitering i sitt eget hem. 
 
Vi planerar under mars månad att intervjua ca sex personer om upplevelser kring 
hemrehabilitering. Intervjun kommer att spelas in på band om medgivande ges från dig 
och beräknas ta mellan 30 - 60 minuter. Närvarande vid intervjutillfället är du samt vi två 
studenter. För att underlätta för dig vore det önskvärt att utföra intervjun i ditt hem. 
Endast ett intervjutillfälle planeras per deltagare men vid eventuella oklarheter kommer 
kontakt med dig att ske i efterhand. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
innebär att personuppgifter inte kommer att redovisas i resultatet. Deltagandet är frivilligt 
och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak. 
 
Vi kommer att höra av oss till dig per telefon under vecka tio för att bestämma passande 
datum och tid för intervju. 
 
Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - -  
Malin Astin   Sofia Germer 
Arbetsterapeutstuderande  Arbetsterapeutstuderande 
Tel: XXX-XXXXXXX  Tel: XXX-XXXXXXX 
 
  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
Handledare: 



Anna-Karin Palo 
Leg. arbetsterapeut 
Tel: XXX-XXXXXXX 
Örebro Universitet 
Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Förväntningar  

- Vad kände du inför förslaget om hemrehabilitering? 
 
- Vad hade du för förväntningar innan den startade? 
 
- Nu såhär i efterhand, har dina förväntningar uppfyllts? 

 
Socialt nätverk 

- Hur ser din sociala situation ut? 
 
- Upplever du att du har haft stöd och nytta av anhöriga eller bekanta under 

rehabiliteringen?  
 
Hemmiljö 

- Har du upplevt träningen i din hemmiljö som trygg eller skulle du ha föredragit att 
vara kvar på sjukhuset?  

 
- Hur har du upplevt det att personer kommer hem till dig under rehabiliteringen? 

 
Bemötande 

- Hur har du upplevt bemötandet från rehabiliteringspersonalen? 
 
- Upplever du att rehabiliteringspersonalen har lyssnat på dina önskemål? 

 
Rehabiliter ing 

- Hur har du upplevt rehabilitering? 
  
- Har den känts relevant? 
 
- Vad har varit bra och dåligt? 

 
Resultat 

 
- Upplever du att du fått träna tillräckligt? 

 
 


