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Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva I-ADL-förmåga före och efter höftfraktur 
hos kvinnor som deltagit i rehabilitering i samband med frakturen.  
Metod: För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes journalgranskning och 
intervjuundersökning av kvinnor som drabbats av höftfraktur och fått rehabilitering. 
Bakgrundsdatan hämtades framför allt från journal. Ett frågeformulär som utgår från ADL-
taxonomins instrumentella aktiviteter användes för att kartlägga den självskattade 
aktivitetsförmågan före och efter frakturen. En beskrivning gjordes av den förändrade 
aktivitetsförmågan. Aktivitetsförmågan efter fraktur beskrevs utifrån begreppen kan, gör och 
vill samt de hinder som finns för aktivitetsutförande.  
Resultat: Städning och inköp var de två aktiviteter där man redan innan frakturen var 
självständig i lägre grad än i matlagning och tvätt. Den största försämringen skedde inom 
aktiviteten inköp följt av tvätt och städning. I aktiviteten matlagning fanns viljan att utföra 
aktiviteten hos alla. Anhörigas inställning uppgavs bl a som hinder hos dem som ville men 
inte utförde. Bland dem som hade någon form av problem med aktiviteterna inköp, städning 
och tvätt ville en majoritet klara inköp och tvätt. När det däremot gällde städning uppgav en 
majoritet att de inte önskade utföra aktiviteten. Nedsatt fysisk förmåga var det som framför 
allt uppgavs som hinder i aktiviteterna inköp, städning och tvätt.  
Konklusion: En höftfraktur är för en äldre person en omvälvande händelse i livet som leder 
till nedsatt aktivitetsförmåga inom I-ADL. En majoritet klarar dock de olika delaktiviteterna 
utan eller med hjälp av annan person. För att behålla självständigheten har en del kvinnor 
utvecklat copingstrategier. För några är viljan att vara självständig inte så viktig medan andra 
uttrycker en vilja att åter klara de instrumentella aktiviteterna.  
 
Sökord:  Arbetsterapi, höftfraktur, I-ADL, rehabilitering, äldre kvinnor 
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Inledning 
 
I vårt arbete på en geriatrisk klinik kommer vi kontakt med patienter som drabbats av 
höftfraktur, varav flertalet är kvinnor. De patienter vi träffar har inledningsvis vårdats på 
ortopedavdelning. Patienter över 65 år som bedöms vara i behov av fortsatt rehabilitering 
remitteras från ortopedkliniken till geriatriska kliniken för fortsatt träning. På kliniken erbjuds 
rehabilitering på slutenvårdsavdelning och/eller via ett öppenvårdsteam som framför allt 
bedriver rehabilitering i hemmet. Vårdkedjan för de patienter med höftfraktur vi möter ser ut 
på följande sätt, Figur 1: 
 

  

 

   

 

   

 

 

 

Figur 1 Vårdkedja för patienter med höftfraktur på geriatrisk klinik 
 
De övergripande målen för rehabiliteringen är återgång till tidigare boende och att patientens 
funktions- och aktivitetsförmåga förbättras i enlighet med de mål som satts upp. De 
individuella målen i rehabiliteringen sätts upp tillsammans med patienten som inledningsvis 
ofta fokuserar på att uppnå tidigare gångförmåga, förbättra balansen och klara aktiviteter som 
rör den personliga vården, personlig ADL (P-ADL). På sikt vill många uppnå självständighet 
som innan frakturen inom hushållsaktiviteter, instrumentell ADL (I-ADL), och vår erfarenhet 
är att kvinnor i denna generation har ett stort ansvar för dessa aktiviteter. Träning erbjuds men 
många patienter förväntar sig att återgå till tidigare aktivitetsnivå inom I-ADL utan att behöva 
träna detta. Därför är de arbetsterapeutiska åtgärderna är ofta begränsade inom området. En 
stor andel av patienterna är vid utskrivning beroende av hjälp inom I-ADL aktiviteter. 
 
Patienter som skrivs ut till hemmet från rehabiliteringsavdelningen utan fortsatt rehabilitering 
följs inte upp efter utskrivning av kliniken. Patienter som får träning via öppenvårdssteamet 
följs upp tre månader efter avslutad behandling med Sunnås ADL-index, Bilaga 1. 
Uppföljningen av den instrumentella ADL-förmågan är inte så detaljerad och det frågas heller 
inte om önskan finns att återta aktiviteten/aktiviteterna man inte klarar.   
 
Utifrån detta vill vi mer ingående undersöka aktivitetsförmågan inom I-ADL innan fraktur 
och efter avslutad rehabilitering hos kvinnor som är den grupp som huvudsakligen drabbas 
och i stor utsträckning utför I-ADL.  
 
 
 
 
 

Ortopedavdelning 

geriatrisk rehabiliteringsavdelning → hem 

geriatrisk rehabiliteringsavdelning→ hem + geriatriskt 
öppenvårdsteam 

hem + geriatriskt öppenvårdsteam 
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Bakgrund 
 
Höftfrakturer och dess konsekvenser 
Årligen drabbas ca 18 000 personer i Sverige av höftfraktur. Medelåldern är ca 80 år och 75% 
av dem som drabbas är kvinnor. Bakomliggande orsaker är benskörhet och falltendens. Under 
slutet av 1900-talet har antalet höftfrakturer ökat kraftigt och kommer att fortsätta öka på 
grund av en ökande andel äldre i befolkningen (1).  
 
De finns flera olika frakturtyper och de delas in i cervikala och trokantära frakturer. 
Läkningstiden varierar normalt mellan två och sex månader beroende på frakturtyp. Den 
vanligaste frakturtypen opereras oftast numera med primär artroplastik för att undvika 
omoperation pga läkningskomplikationer. Dessa patienter måste undvika vissa rörelser 
framför allt under de tre första månaderna. Knappt hälften av frakturerna har oftast ett 
komplikationsfritt läkningsförlopp. Några frakturer kan ha ett mer utdraget läkningsförlopp 
med bland annat kvarvarande smärtproblematik (1). Flera studier visar att individens förmåga 
att utföra framför allt I-ADL försämras efter höftfraktur (2, 3, 4, 5). 
 
Aktivitet och aktivitetsförmåga 
Aktivitet kan beskrivas som en persons genomförande av en uppgift eller handling (6). I 
FSA:s etiska kod för arbetsterapeuter definieras aktivitet på följande sätt: ”Människans 
utförande av meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion/samspel med 
omgivningen” (7). Aktiviteter som utförs dagligen eller återkommande benämns som 
aktiviteter i det dagliga livet, ADL (8). 
 
Aktivitetsförmåga innebär enligt Törnqvist att individen har kunskap om, kan och gör när så 
behövs, d v s vill/måste. Aktivitetsförmåga kan med andra ord sägas bestå av 
kapacitetskomponent (kan), handlingskomponent (gör) och viljekomponent (vill) (8, 9). 
 
Aktiviteter påverkar och påverkas i hög grad av den miljö individen lever i (8).  
Faktorer som påverkar aktivitet beskrivs också i International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF). Modellen visar att det är ett sammansatt förhållande mellan 
komponenterna och att interaktionen/erna kan gå i två riktningar, Figur 2 (6). 
 
  Hälsobetingelse   
  störning/sjukdom   
     
     
     
     
Kroppsfunktion och       Aktivitet  Delaktighet 
Anatomisk struktur     
     
     
     
     
     
 Omgivnings faktorer   Personliga faktorer  
     
 
Figur 2 Interaktioner mellan komponenterna i ICF 
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Det finns olika sätt att kategorisera aktiviteter i det dagliga livet. En vanlig uppdelning är att 
dela in ADL i personlig ADL (P-ADL) och instrumentell ADL (I-ADL) (10). Personlig ADL 
innefattar aktiviteter som har med den egna personen att göra. Instrumentell ADL innefattar 
aktiviteter som matlagning, inköp, städning och tvättning (11). 
 
Aktivitet och arbetsterapi 
Inom arbetsterapi lyfts aktivitetens betydelse fram. I arbetsterapeuternas etiska kod sägs det 
att ”Målet med arbetsterapi är att främja patientens/kundens möjligheter att leva ett värdefullt 
liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav” 
(7). Medlet är att genom arbetsterapi förebygga nedsättning av aktivitetsförmåga, förbättra/ 
utveckla aktivitetsförmåga, förhindra nedsatt aktivitetsförmåga och kompensera nedsatt 
aktivitetsförmåga när det är aktuellt. Patientens önskemål och behov är det arbetsterapeuten 
bör grunda åtgärderna på (7, 12). 
 
Aktivitet och höftfraktur 
Som tidigare nämnts är en av konsekvenserna vid höftfraktur nedsättning av förmåga att klara 
dagliga livets aktiviteter. Studier visar att inte alla som drabbats av höftfraktur återtar tidigare 
aktivitetsförmåga (2, 3, 4, 5). Andelen varierar beroende på vilken grupp studien är utförd och 
på vilket ADL-instrument som använts. Tidigare aktivitetsförmåga (2, 3) och motivation (12) 
är viktiga komponenter för återtagande av aktivitetsförmåga. I-ADL som kräver fysisk 
kapacitet är de mest problematiska (2). Den största förbättringen inom I-ADL sker i 
intervallen tre månader upp till ett år (3). Det föreligger ingen signifikant skillnad om man 
mäter I-ADL-förmåga vid fyra respektive 12 månader (13). Flera undersökningar visar att 
rehabilitering och arbetsterapeutisk träning gör att patienten snabbare klarar att utföra ADL 
(14, 15). 
 
Aktivitet och teorier om åldrandet 
Det är många faktorer som interagerar med varandra och påverkar aktivitetsutförande högre 
upp i åren. I den så kallade aktivitetsteorin, en gammal teori som det fortfarande hänvisas till i 
litteraturen, som beskriver äldre och aktivitet talas det också om aktivitetens betydelse. Att 
upp i ålderdomen fortsätta att vara aktiv har enligt teorin stor betydelse för det psykiska 
välbefinnandet. Det talas om vikten av att behålla sina roller eller att förlorade roller ersätts 
med nya (16). Det finns dock teorier som har en annan syn på aktivitet på äldre dagar, 
disengagemangsteorin och teorin om gerotransendens.  
 
Disengagemangsteorin har sin grund i observationer av att äldre visar en nedgång i aktiviteter 
och har en tendens att dra sig tillbaka från andra människor. Detta anses ha sin grund i inre 
behov och att det är en naturlig process. Den åldrande individen kan frigöra sig från det i 
samhällslivet som är alltför krävande. Det är viktigt för ett lyckligt åldrande att individ och 
samhälle ömsesidigt drar sig ifrån varandra (17). Tornstam omformulerade 
disengagemangsteorin i teorin om gerotrancendens. Han talar om att många teorier gör 
antagandet att när man åldras utgör det en fortsättning av livsmönster och ideal man hade i 
medelåldern. Teorin om gerotrancendens gör det motsatta antagandet. Som äldre gör man en 
ny tolkning av livet och ålderdomen. Ålderdomen utgörs av en utveckling mot större 
tillfredsställelse eller vishet. Tornstam förtydligar att gerotrancendens och aktivitet handlar 
om ett både och när det gäller aktivitet eller inte aktivitet och inte antingen eller. Aktiviteter 
kan till exempel i det gerotrancendenta tillståndet få nya innebörder och tyngdpunkter. 
Tornstam refererar till en studie som gjorts i en liten svensk kommun, där personal som 
arbetat med äldreomsorg utbildats i teorin förändrat sitt förhållningssätt. Personalen började  
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acceptera att de själva och de som vårdas kanske lever i olika världar och inte har samma 
uppfattning om aktiviteter (18). 
 
Bedömning av aktivitetsförmåga 
Ett sätt att följa upp rehabiliteringsinsatser är att bedöma om och hur individens 
aktivitetsförmåga har förändrats. Det finns ett flertal instrument för att bedöma 
aktivitetsförmåga, ett av dem är ADL-taxonomin, ett instrument utvecklat av arbetsterapeuter 
och för arbetsterapeuter, som bland annat har använts för beskrivning av äldres 
aktivitetsförmåga (19). Följande tolv aktiviteter ingår: Äta och dricka, förflyttning, 
toalettbesök, på-avklädning, personlig hygien, övrig kroppsvård, kommunikation, resor, 
matlagning, inköp av dagligvaror, städning och tvätt, Bilaga 2. ADL-taxonomin används till 
datainsamlingen i vårt arbete och kommer att beskrivas mer utförligt i metodavsnittet. Andra 
instrument som används är t ex Sunnaas ADL-index, ADL-trappan och AMPS. 
 
 
Problemområde 
 
Aktivitetsförmågan försämras efter höftfraktur och träning gör att tidigare aktivitetsförmåga 
snabbare återtas. Alla återfår dock inte tidigare aktivitetsförmåga. Det finns forskning kring 
aktivitet och höftfraktur, men få studier som gör en fördjupad kartläggning av 
aktivitetsförmåga inom I-ADL. Det är därför angeläget att hos alla men främst bland gruppen 
kvinnor som fått rehabilitering göra en fördjupad kartläggning av I-ADL-förmågan och 
faktorer som påverkar eventuellt nedsatt förmåga. Detta för att så långt som möjligt kunna 
erbjuda optimala åtgärder som möjliggör återgång till den aktivitetsnivå individen önskar 
uppnå.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Att beskriva I-ADL-förmågan före och efter höftfraktur hos kvinnor som deltagit i 
rehabilitering på ett större sjukhus i samband med frakturen. 
 
Frågeställningar: 
I vilken utsträckning utför kvinnor som drabbats av höftfraktur efter avslutad rehabilitering de 
I-ADL -aktiviteter de utförde innan frakturen?  
Finns det en vilja att kunna utföra de aktiviteter man inte utförde efter frakturen?  
Vilka är hindren att utföra de aktiviteter man vill efter frakturen?  
Hur ser aktivitetsutförandet ut hos gruppen som inte vill utföra aktivitet efter frakturen?  
 
 
Metod 
 
Urval och bortfall 
Deltagarna i studien hämtades från en geriatrisk klinik och utgick från de kvinnor som deltagit 
i rehabilitering efter höftfraktur. Via det patientadministrativa systemet togs listor fram på 
patienter som skrivits in på kliniken de senaste en till sju månaderna. Listor på både 
höftfraktur och höftplastik togs fram, eftersom höftfrakturpatienter som opererats med 
höftplastik registreras under som höftplastik. Urvalsprocessen gjordes två tillfällen. 
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Ett första urval gjordes utifrån följande kriterier: 
• vara kvinna 
• vara > 65 år 
• vara utskriven från kliniken 
• vara opererad de senaste 3 - 9 månaderna 
 

Bland dessa gjordes därefter en journalgenomgång för att hitta deltagare som uppfyllde 
nedanstående kriterier.  

• bo i ordinärt/eget boende 
• ha varit självständig i minst en aktivitet inom I-ADL innan frakturen 
• i journal bedömd som klar och redig 

 
Det var 31 personer som uppfyllde inklusionskriterierna och till dem skickades ett 
informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien, Bilaga 3. Dessa kontaktades per 
telefon inom en vecka efter att de fått brevet för en förfrågan om de ville delta i studien eller 
inte. Tjugotvå personer tackade ja till att delta medan fem avböjde. Fyra personer blev ej 
aktuella för intervju, två låg på sjukhus eller annan vårdinrättning och en hade avlidit strax 
efter att informationsbrevet skickats ut. Den fjärde personen utgick på grund av att det i 
samband med telefonkontakten uppmärksammades att hon inte var klar och redig.  
 
Datainsamling 
För att beskriva undersökningsgruppen beträffande diagnos, ålder, civilstånd, boende, 
vårdkedja, frakturtyp, andra sjukdomar, hjälpinsatser och arbetsterapiåtgärder inom I-ADL 
under behandlingstiden hämtades uppgifter från journaldokumentation. I samband med 
intervjun frågades efter nytillkomna sjukdomar efter frakturen. 
 
För att beskriva I-ADL-förmågan användes ADL-taxonomin, Bilaga 2 (8). ADL-taxonomin 
omfattar tre begreppsnivåer aktivitetsområde, aktivitet och delaktivitet. Aktivitetsområdet är 
ADL. De 12 aktiviteterna är i sin tur uppdelade i delaktiviteter, Figur 3, där detta 
exemplifieras med aktiviteten matlagning. 
 
      

      

       

       

 
Figur 3 Taxonomins tre begreppsnivåer  
 
Aktiviteterna rangordnas inte inbördes och överlappar inte varandra, delaktiviteterna är 
hierarkiskt ordnade (8). En aktivitet kan bedömas utifrån vad individen faktiskt gör och för att 
få en mer fullständig och nyanserad beskrivning kan man lägga till dimensionerna kan och vill 
(8, 9). ADL-taxonomin bedöms ha en god interbedömarreliabilitet och dess validitet har visat 
sig tillräcklig (20). Den kan användas som utvärderingsinstrument på individ- och gruppnivå 
(8). 
 
Frågeformuläret, Bilaga 4, som användes för att samla in data om deltagarnas självskattade 
aktivitetsförmåga före och efter fraktur utgick från ADL-taxonomins instrumentella ADL-
aktiviteter matlagning, inköp, städning och tvätt och de delaktiviteter som ingår. När det  

Aktivitetsområde             
ADL 

Aktivitet             
Matlagning 

Delaktivitet 
1. Gör i ordning ett kallt mål mat 
2. Värmer dryck eller färdiglagad 

mat 
3. Tillagar ett varmt mål mat 
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gäller aktivitetsförmåga före fraktur valdes att fråga utifrån perspektivet gör. För att få med 
fler dimensioner på aktivitetsförmåga efter fraktur valdes att fråga utifrån vad deltagaren kan, 
gör och vill. Frågeformuläret innehöll även en fråga om hinder för aktivitetsutförande efter 
frakturen. Hinder kunde också vara faktorer som påverkade viljan. Under kommentarer i 
frågeformuläret gjordes noteringar över ej efterfrågade uppgifter som framkom under 
intervjun och som belyste aktivitetsförmågan ytterliggare. 
 
När det gällde I-ADL förmåga före fraktur valdes att börja fråga på den högsta 
delaktivitetsnivån inom varje aktivitet för att begränsa antalet frågor. Klarade deltagaren inte 
högsta delaktiviteten frågades det om närmaste delaktivitet under. Frågan ställdes om 
huruvida deltagaren utförde aktiviteten. Beträffande aktivitetsförmåga efter fraktur frågades 
det utifrån den lägsta delaktivitetsnivån. Här ställdes frågorna utifrån dimensionerna kan, gör 
och vill.  
 
En provintervju utfördes på en kvinna som inte var utskriven vid intervjutillfället men i övrigt 
uppfyllde inklusionskriterierna. Detta gjordes för att få en uppfattning om tidsåtgången och 
om frågeformuläret fungerade väl. Frågeformuläret fungerade väl varför inga ändringar 
gjordes. 
 
Totalt intervjuades 23 deltagare när det gått mellan tre till nio månader efter frakturen, 
inklusive den som provintervjuats. Den provintervjuade skrevs ut från öppenvårdsteamet strax 
efter intervjun och aktivitetsförmågan ändrades inte efter utskrivning. Detta bekräftades av 
behandlande arbetsterapeut och provintervjun inkluderades i studien.  
 
Genomförandet av intervjuerna varierade, 18 av intervjuerna utfördes i deltagarnas hem och 
en intervju gjordes på kliniken i samband med avslutning av en poliklinisk träningsperiod. Tre 
av deltagarna intervjuades efter eget önskemål på telefon. Provintervjun skedde i samband 
med ett polikliniskt träningstillfälle. Vid de två första intervjuerna efter provintervjun deltog 
vi båda, en intervjuade och den andra observerade. Resterande intervjuer delades upp. 
 
Etiska ställningstaganden  
Gällande forskningsetiska regler har tillämpats. Tillstånd har hämtats in från klinikchef 
beträffande journalgenomgång och intervju av kvinnor som rehabiliterats på kliniken. 
Deltagarna har fått ge sitt samtycke och informerats om rätten att avbryta sitt deltagande utan 
att ange orsak. Om det under intervjun framkom att det fanns behov av ytterligare åtgärder  
hänvisades till distriktsarbetsterapeut, biståndshandläggare i kommun och/eller sjukgymnast i 
primärvården, vilket gjordes i några fall.  
 
Databearbetning 
Efter att samtliga bedömningar var gjorda sammanställdes materialet. För att beskriva 
förändring av aktivitetsfömåga,– vad deltagarna faktiskt gjorde – på gruppnivå användes 
kontingenstabeller (9, 20). Först bestämdes varje deltagares aktivitetsnivå A-C/D före och 
efter fraktur i varje aktivitet utifrån hur många delaktiviter de utförde helt självständigt. 
Antalet delaktiviteter skiljde sig mellan de olika aktiviteterna och var till antalet två eller tre. 
Nedan följer ett exempel på hur man nivåbestämmer aktivitetsförmågan från en aktivitet med 
tre delaktiviteter, Tabell I. 
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Tabell I Rangordning inom en aktivitet med tre delaktiviteter 
 
Delaktivitet 
     
1 2 3 Nivåer 
     
+ + + A 
+ + - B 
+ - - C 
- - - D  
+ = gör,  - = gör ej 

 
Den deltagare som utför samtliga delaktiviteter självständigt hamnar på nivå A, den som inte 
utför den högsta delaktiviteten hamnar på nivå B osv. På nivå D utför man ingen av 
delaktiviteterna självständigt. Nivån på övriga aktiviteter kan klassificeras på samma sätt men 
med olika antal nivåer beroende på antalet delaktiviteter. Genom att deltagarnas aktivitetsnivå 
på detta sätt klassificerades och fördes in i en kontingenstabell blev det möjligt att jämföra 
individernas och gruppens förändring mellan två olika tillfällen (9). I exemplet nedan, Tabell 
II, befann sig fem personer på nivå A innan frakturen. Tre kvarstod på nivå A efter frakturen 
och två försämrades till nivå C osv. De grå rutorna visar alltså oförändrad aktivitetsnivå. De 
som befinner sig ovanför de grå rutorna har försämrats när det gäller aktivitetsförmåga och de 
som befinner sig nedanför har förbättrats. 
 
Tabell II Ex. på kontingenstabell över nivåer från bedömningar vid två tillfällen, n=10 

  Före        
  Nivåer A B C D Totalt 
Efter     D 0 1 0 0 1 
      C 2 0 3 0 5 
      B 0 1 0 0 1 
      A 3 0 0 0 3 
 Totalt 5 2 3 0 10 
 
 
De deltagare som inte följde den hierarkiska strukturen i instrumentet – till exempel inte 
klarade delaktivitet ett men delaktivitetet två och tre – redovisas i resultatdelen i en 
kommentar efter tabellen.  
 
För att beskriva aktivitetsförmågan efter fraktur utifrån de tre dimensionerna kapacitet – kan, 
handlingskomponent – gör och viljekomponent – vill och kombinerades dessa och beskrivs i 
åtta kategorier. Antalet deltagare i varje kategori och delaktivitet räknades och fördes in i 
respektive kategori från A-H och redovisas i resultatdelen i Tabell VIII (8). Genom att 
deltagarnas aktivitetsförmåga fördes in i en kategoritabell fick man en beskrivning av hur 
aktivitetsförmågan såg ut hos deltagarna efter fraktur. Nedan följer ett exempel på hur 
kategorierna konstrueras, Figur 4. Observera att bokstäverna i kontingenstabellerna och 
kategoritabell inte har med varandra att göra. 
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Figur 4. Bild av hur de åtta kategorierna av aktivitetsutförande konstrueras 
 
De faktorer som deltagarna uppgav som hinder i utförandet av aktivitet/delaktivitet redovisas 
i text i resultatdelen. Hindren delas in nedsatt fysisk förmåga och miljö. Under hinder 
frågades även om orsaker till att man inte ville utföra en aktivitet.  
 
 
Resultat 
 
Beskrivning av undersökningsgruppen 
Undersökningsgruppen bestod av 23 kvinnor i åldersspannet 71-94 år. Medelåldern var 82 år. 
De som behövde hjälp inom P-ADL behövde framförallt hjälp med nedre påklädning och 
dusch. Inom I-ADL behövdes hjälp med främst inköp, städning och tvätt. 
 
Tabell III Beskrivning av undersökningsgrupp, n=23 
Variabel     n procent % 

Civilstånd   
  ensamboende 19 83 

  sammanboende/gift 4 17 

   
Boende   
  lägenhet utan trappor/hiss 13 57 

  lägenhet med trappor 5 22 

  villa utan trappor 1 4 

  villa med trappor 4 17 
   
Vårdkedja   
  OA-GRA-hem GÖVT 9 39 

  OA-GRA-hem  5 22 

  OA-hem GÖVT 9 39 
   
Hjälpbehov vid hemgång   

  PADL hjälp 10 43 

  PADL ingen hjälp 13 57 
   
  IADL hjälp 21 91 

  IADL ingen hjälp 2 9 
Kommentar: OA-Ortopedavd, GRA-Geriatrisk rehabavd, GOVT-Geriatriskt öppenvårdsteam 
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Under behandlingstiden på den geriatriska kliniken hade sex deltagare erhållit åtgärder i form 
av t ex hjälpmedel och träning inom I-ADL. Efter avslutad behandling fortsatte två av 
deltagarna med kommunal dagrehabilitering. Nio stycken uppgav vid intervjun att de hade 
någon form av kvarstående smärta från höftfrakturen. Representationen av frakturtyperna i 
den undersökta gruppen stämmer relativt väl med den procentuella fördelningen i det 
nationella registret för höftfrakturer RIKSHÖFT (1). Två av deltagarna fick i samband med 
höftfrakturen även radiusfraktur. För åtta stycken hade det efter utskrivning tillkommit nya 
sjukdomar som skulle kunna påverka aktivitetsförmågan. Många av deltagarna har en till flera 
sjukdomar sedan tidigare t ex osteoporos, hjärt- och kärlsjukdomar, artros. 
 
I-ADL-förmåga före och efter fraktur 
Matlagning: Tjugoen deltagare hade oförändrad aktivitetsnivå. Av de två deltagarna som hade 
försämrats, hade en försämrats till nivå B och en till nivå D, Tabell IV. 
 
Tabell IV Förändring av aktivitetsförmåga inom aktiviteten Matlagning före och efter 

fraktur 
  Före     
 Nivåer A B C D Totalt 

Efter     D 1 0 0 1 2 
     C 0 0 0 0 0 
     B 1 2 0 0 3 
     A 18 0 0 0 18 
 Totalt 20 2 0 1 23 

 
 
Inköp: Tretton deltagare hade oförändrad aktivitetsnivå. Av de deltagare som från början 
befann sig på nivå A hade åtta försämrats, fem till nivå B och tre till nivå C. Av dem som 
innan frakturen befann sig på nivå B hade två försämrats till nivå C, Tabell V. 
 
Tabell V Förändring av aktivitetsförmåga inom aktiviteten Inköp före och efter fraktur 
  Före         
  Nivåer A B C D Totalt 
Efter     D 0 0 0 0 0 
      C 3 2 5 0 10 
      B 5 4 0 0 9 
         A 4 0 0 0 4 
 Totalt 12 6 5 0 23 
 
 
Städning: Sexton deltagare hade oförändrad aktivitetsnivå. Av de som från början befann sig 
på nivå A hade fem försämrats till nivå B. Av dem som innan frakturen befann sig på nivå B 
hade två av fem försämrats till nivå C, Tabell VI. 
 
Tabell VI Förändring av aktivitetsförmåga inom aktiviteten Städning före och efter fraktur 
  Före       
  Nivåer A B C Totalt 
Efter     C 0 2 2 4 
      B 5 3 0 8 
      A 11 0 0 11 
 Totalt 16 5 2 23 
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Tvätt: I tabellen redovisas endast 20 av deltagarna. Tre stycken redovisas för sig på grund av 
att de inte följer den hierarkiska strukturen, se kommentar nedan. Fjorton deltagare hade 
oförändrad aktivitetsnivå. Av dem som från början var på nivå A hade fem försämrats, två till 
nivå B, en till nivå C och två till nivå D. En av två deltagare som befann sig på nivå B innan 
frakturen hade försämrats till nivå D, Tabell VII. 
Kommentar: En deltagare utförde ej handtvätt varken före eller efter höftfrakturen men 
tvättade småtvätt och tyngre tvätt i maskin. De andra två tvättade småtvätt för hand före men 
inte efter. Den ena av dessa tvättade småtvätt i maskin och den andra småtvätt och tyngre tvätt 
i maskin. Eftersom småtvätt för hand var en aktivitet som ingen av deltagarna ansåg som 
nödvändig kan de ses som oberoende inom delaktiviteten småtvätt för hand, se 
diskussionsdelen. 
 
Tabell VII Förändring av aktivitetsförmåga inom aktiviteten Tvätt före och efter fraktur 
  Före         
  Nivåer A B C D Totalt 
Efter       D 2 1 0 1 4 
        C 1 0 1 0 2 
        B 2 1 0 0 3 
        A 11 0 0 0 11 
 Totalt 16 2 1 1 20 
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Dimensioner av aktivitetsutförande och hinder för aktivitetsutförande efter höftfraktur 
Tabell VIII redovisar hur aktivitetsutförandet såg ut efter fraktur hos de deltagare som helt 
eller delvis hade utfört de olika delaktiviteterna innan frakturen. Inom aktiviteterna inköp, 
städning och tvätt fanns det före frakturen några deltagare som utförde delaktiviteterna delvis. 
Tabellen visar att majoriteten av deltagarna kunde, gjorde och ville utföra de olika 
aktiviteterna/delaktiviteterna efter fraktur. Hinder och eller andra faktorer som påverkade 
aktivitetsutförandet hos deltagarna som inte befann sig i kategori A efter höftfraktur beskrivs 
efter Tabell VIII. 
 
Tabell VIII ADL-utförande efter höftfraktur sorterade i åtta kategorier 
AKTIVITET   A B C D E F G H 

    kan kan kan ej kan ej kan kan kan ej kan ej 
    gör gör ej gör gör ej gör gör ej gör gör ej 
    vill vill vill vill vill ej vill ej vill ej vill ej 
Matlagning                     
Göra kallt mål mat    n=23 21   1 1         
Värma mat /dryck       n=22 21     1         
Tillaga varm mat           n=20 18 1   1         
Inköp                                 
Inköpsplanering             n=23 23               
Småinköp                     n=20 13   4     1   2 

Veckoinköp                  n=16 4   7 1   1   3 

Städning                          
Småstädning                  n=23 17   2 1 1   1 1 

Veckostädning              n=18 10   1 2   1 1 3 

Tvätt                                  
Småtvätt för hand         n=22 16   2 2       2 

Småtvätt i maskin           n=22 17   2 2       1 

Tyngre tvätt i maskin     n=20 14   2 2       2 

(n=avser antalet personer som utfört delaktiviteten helt eller delvis innan frakturen) 

 
Matlagning; Vill/hinder: Alla deltagare hade en vilja att utföra de olika delaktiviteterna. 
Hindren var miljön hos den som kunde utföra delaktiviteten tillaga varm mat men inte gjorde 
det. Anhöriga önskade att hon skulle äta i matsalen för att få i sig fullgod kost. I övrigt angavs 
nedsatt fysisk förmåga på grund av andra sjukdomar som hinder.  
 
Småinköp; Vill/hinder: Fyra deltagare befann sig i kategori C d v s utförde delaktiviteten 
delvis, men ville utföra aktiviteten helt. De utförde småinköp med hjälp av anhöriga. De 
uppgav nedsatt fysisk förmåga, gångförmåga och ork, som hinder. Vill inte/hinder: Tre 
befanns sig i kategorierna F och H. Två av dem hade inte heller kapaciteten att göra det. 
Dessa angav nedsatt fysisk förmåga som orsak. Den som inte utförde aktiviteten fast hon 
kunde avstod då anhöriga gärna tog hand om det.  
 
Veckoinköp; Vill/hinder: Åtta deltagare befann sig i kategorierna C och D. Hindren utgjordes 
av nedsatt fysisk förmåga och av den fysiska miljön. Det var nedsatt gångförmåga, ork, 
smärta och tung dörr som hindrade utförandet av aktiviteten. Vill inte/hinder: Fyra personer 
befann sig i kategorierna F och H. Hos den person som hade kapacitet tog anhörig hand om 
veckoinköpen och de andra hade valt bort aktiviteten och utförde småinköp istället.  
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Småstädning; Vill/hinder: Tre deltagare befann sig i kategorierna C och D. Nedsatt fysisk 
förmåga på grund av sjukdomar och ork angavs som hinder. Vill inte/hinder: Av tre personer 
som befanns sig i kategorierna E, G, och H, utförde två fortfarande aktiviteten. Den ena 
uppgav ålder som anledning till att hon inte ville. Den andra upplevde sig inte kunna och 
angav höftbesvär och andra sjukdomar som anledning till detta. Personen i kategori H hade 
nedsatt fysisk förmåga i form av höftbesvär. 
 
Veckostädning; Vill/hinder: Tre deltagare befann sig i  kategorierna C och D. Som hinder 
uppgavs nedsatt fysisk förmåga på grund av sjukdomar och nedsatt ork. Vill inte /hinder: Fem 
stycken befann sig i kategorierna F, G och H. Den som kunde men ej utförde aktiviteten 
kände sig rädd och tyckte det var skönt att slippa. Den som utförde aktiviteten men upplevde 
sig inte kunna, angav höftbesvär och andra sjukdomar som orsak. Resterande angav 
höftbesvär, ålder och rullstol som orsak.  
 
Småtvätt för hand; Vill/hinder: Fyra deltagare befann sig i kategorierna C och D. Hinder som 
uppgavs var nedsatt fysisk förmåga på grund av andra sjukdomar. Vill inte/hinder: Deltagarna 
i kategori H småtvättade i maskin istället.  
 
Småtvätt i maskin; Vill/hinder: Fyra deltagare befann sig i kategorierna C och D. Nedsatt 
fysisk förmåga på grund av andra sjukdomar och miljön, tvättstugans placering angavs som 
hinder. Vill inte/hinder: Personen i kategori H, hade en brant trapp. 
 
Tyngre tvätt i maskin; Vill/hinder: Fyra deltagare befann sig i kategorierna C och D. Som 
hinder uppgavs nedsatt fysisk kapacitet på grund av sjukdomar och svårigheter att stå. Vill 
inte/hinder: För de två i kategori H fans problem i form av nedsatt fysisk förmåga och 
faktorer i den fysiska miljön.  
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
ADL-taxonomin som utgångspunkt för datainsamlingen valdes för att delaktiviteterna går att 
ordna hierarkiskt. Den ger en mer detaljerad beskrivning av aktivitetsförmågan än många 
andra instrument då aktiviteterna är uppdelade i välavgränsade delaktiviteter. Den gör det 
möjligt att upptäcka mindre förändringar. Det går att fråga kring flera dimensioner (kan, gör 
och vill) av aktivitetsutförande samt kring hinder och faktorer som påverkar 
aktivitetsutförandet (8). Det är utvecklat för och används bland arbetsterapeuter och är avsett 
att användas i både intervju och vid observation (9). Instrumentet är välbekant för oss 
undersökare då vi använder oss av det i vårt dagliga arbete, vilket var en fördel. Intervju 
valdes i första hand för att få deltagarnas egen uppfattning av sin aktivitetsförmåga. 
Observation skulle ha blivit alltför tidskrävande och tveksamt ur etisk synpunkt eftersom 
deltagarna var utskrivna.  ADL-taxonomin bedöms ha en god interbedömarreliabilitet och 
dess validitet har visat sig tillräcklig (20), vilket inverkar på vår studies interna validitet 
positivt. Eftersom instrumentet har god interbedömarreliabilitet bedöms resultatet vara 
tillförlitligt trots att intervjuerna gjordes av två personer. I möjligaste mån intervjuades 
deltagarna av en undersökare hon inte hade träffat i samband med träning för att undvika 
beroendeförhållande, exempelvis att deltagaren säger sig ha bättre aktivitetsförmåga än hon 
faktiskt har för att inte göra den som varit behandlare besviken. Vid de få tillfällen deltagaren 
intervjuades av en tidigare behandlare bedömdes det inte ha påverkat resultatet. Personlig 
intervju som metod innebar att det i några fall framkom mer uppgifter än vi frågade efter, 
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d v s bifynd som belyste aktivitetsförmågan. Dessa noterades som kommentarer i 
frågeformuläret. Eftersom kommentarerna är bifynd redovisas de inte i resultatdelen utan tas 
upp i resultatdiskussionen.   
 
I undersökningen har vi upptäckt att flera deltagare valt bort aktiviteten småtvätt för hand och 
ersatt den med småtvätt i maskin. Instrumentets hierarkiska ordning stämmer inte i det fallet. 
Idag kan man fråga sig om det stämmer med den stora befolkningens utförande av tvätt 
eftersom de flesta tvättar det mesta i maskin. Veckoinköp ersattes i några fall med småinköp, 
man kan alltså vara självständig i aktiviteten inköp utan att utföra veckoinköp. Några klarade 
inte bäddning men klarade övrig daglig småstädning. I barnversionen av ADL-taxonomin har 
bäddning lyfts ut som en egen delaktivitet och ligger mellan daglig småstädning och 
dammsugning. I vår undersökning hade det varit bra att lyfta ut bäddning och låtit den bli en 
egen delaktivitet. Kategorierna C och G i kategoritabellen innehåller begreppen kan inte och 
gör. I andra studier har dessa använts för deltagare som utfört aktiviteten tillsammans med 
andra, vilket också gjorts i denna studie. Man har alltså inte kapacitet att klara aktiviteten 
självständigt. I vår studie kategoriserades också den deltagare som visserligen utförde 
aktiviteten själv men inte upplevde sig ha kapaciteten p g a negativa konsekvenser i form av 
smärta, trötthet och orimlig tidsåtgång i kategori G (8). Om vi använt observation istället för 
intervju hade kanske fler bedömts ha kapacitet än vad som blir fallet vid intervju och 
självskattning. 
 
Kvinnor valdes eftersom det är den huvudsakliga gruppen som drabbas och vår erfarenhet är 
att kvinnor i denna generation oftast tar ett stort ansvar för hushållets aktiviteter. För att kunna 
generalisera resultatet hade vi en önskan att intervjua ca 30 kvinnor och med tanke på 
bortfallet hade det behövts ett större antal deltagare. Detta var dock det antal som kunde 
intervjuas under den tid som stod till förfogande. Antalet remisser p g a höftfraktur på 
slutenvårdsavdelningen under 2007 var ca 70 st  och i öppenvårdsteamet ca 65 st. Det går inte 
att ange någon exakt siffra då frakturer opererade med hemiplastik registreras som höftplastik. 
I ovanstående siffror ingår även män. Ett antal personer förekommer i statistiken på båda 
enheterna, så därför är antalet personer med höftfraktur lägre än totala antalet remisser. 
Undersökningsgruppens storlek efter bortfall står sig väl i jämförelse med storleken på 
grupper i några publicerade artiklar (2, 21). Vi kan inte uttala oss om gruppen yngre äldre 
eller män. Män blir beroende av hjälp i flera aktiviteter vid samma tidpunkt, medan kvinnor 
blir beroende gradvis(22). 
 
Den undersökta gruppens bakgrundsdata stämmer relativt väl överens med beskrivningarna i 
litteraturen(1, 21).  
 
Önskvärt hade varit att intervjua deltagarna ungefär vid samma tidpunkt efter operationen. I 
undersökningen intervjuades deltagarna mellan tre till nio månader efter operation. I 
litteraturen anses fyra månader vara en optimal tidpunkt för uppföljning om läkningen har gått 
komplikationsfritt och inga nya sjukdomar har tillkommit (13). Det är dock inte av så stor 
betydelse om uppföljningen sker upp till tolv månader efter fraktur eftersom 
aktivitetsförmågan inte förändras i någon större utsträckning efter denna tid (13). 
 
Intervju i hemmet erbjöds bland annat för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt, att 
deltagarna inte skulle behöva resa samt för att kunna ställa klargörande frågor. Hade personen 
en egen önskan om att svara på frågorna via telefon accepterades detta av undersökarna. Ingen 
av deltagarna hade önskemål om att utföra intervjun på annan plats. En intervju utfördes av 
praktiska skäl på kliniken. Det hade fördelar att genomföra intervjun i hemmet jämfört med  
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telefonintervju. Det var enklare att ställa frågor kring aktivitetsförmågan i den miljö 
deltagaren normalt vistades i. Hur och var intervjun genomfördes bedöms inte ha påverkat 
resultatet. 
 
Istället för att använda statistiska beräkningar som inte är anpassade för den typ av data som 
redovisas i studien valdes vid bearbetningen av data att använda kontingenstabell för att 
kunna beskriva förändring på individ- och gruppnivå. Detta sätt att redovisa rekommenderas 
av Törnquist och Sonn (9) som har utarbetat ADL-taxonomin. Genom att använda oss av 
kategoritabell visas på ett överskådligt sätt kategorierna som skapas när man utgår från 
begreppen kan, gör och vill och den belyser olika aspekter på aktivitetsutförande. Även detta 
sätt att redovisa rekommenderas av Törnquist (8). Det kunde ha varit av intresse att jämföra 
de olika grupperna som utkristalliserades i vårdkedjan men vi valde att inte göra det på grund 
av att grupperna innehöll för få deltagare. 
 
Det valdes att ha en öppen fråga kring hinder för att inte styra deltagaren. Det kunde dock ha 
varit av intresse att fråga om rädslan att falla då fall ofta föregår en höftfraktur.   
 
I samband med att informationsbrevet skickades ut kollades mot folkbokföringen att ingen 
hade avlidit. Detta för att undvika att förfrågan gått till en nyligen avliden, vilket ändå skedde 
i ett fall. 
 
Resultatsammanfattning och diskussion 
I aktiviteten matlagning var 87% självständiga  innan frakturen och 78% efter, inköp 52% 
innan och 17% efter, städning 70% innan 48% efter och tvätt 83% innan och 57% efter. Den 
största försämring sker alltså inom aktiviteten inköp, följt av tvätt och städning. Försämringar 
inom aktiviteterna inköp, städning och tvätt har även skett bland dem som tidigare klarade 
vissa delaktiviteter. Det är framför allt i de mer krävande aktiviteterna som försämringen sker. 
I litteraturen framkommer det att de som drabbats inte återtar tidigare aktivitetsförmåga i full 
utsträckning (13).  Städning, tvätt och inköp var de aktiviteter där flest var beroende före 
fraktur och även där flest försämrades. Detta är ett resultat som påvisas i andra studier (21, 
23). En anledning till detta skulle kunna vara att aktiviteterna är mer fysiskt krävande jämfört 
med matlagning.  
 
I aktiviteten matlagning fanns viljan att utföra aktiviteten hos dem som inte klarade detta. Det 
var inte höftfrakturen utan andra sjukdomar och anhörigas inställning som uppgavs som 
hinder. I aktiviteten inköp ville en majoritet av dem som inte var helt självständiga utföra de 
olika delaktiviteterna medan ett mindre antal inte hade viljan att klara inköp. Hindren hos dem 
som ville utföra aktiviteten återfanns framför allt under nedsatt fysisk kapacitet. Hjälp av 
anhöriga och nedsatt fysisk kapacitet angavs som orsak bland dem som inte ville utföra 
småinköp. Hjälp av anhöriga och att man valde att avstå från aktiviteten veckoinköp och 
småhandlade istället, angavs som orsak hos gruppen som inte önskade utföra aktiviteten 
veckoinköp. I aktiviteten städning var det en majoritet av dem som inte var helt självständiga 
som inte ville utföra aktiviteten. Nedsatt fysisk förmåga angavs som hinder hos dem som ville 
klara aktiviteten. Bland dem som inte ville återfanns några som utförde aktiviteten trots att de 
inte ville på grund av ålder och nedsatt fysisk förmåga. En deltagare utförde inte aktiviteten 
trots att hon hade kapaciteten, hon tyckte det var skönt att slippa. I övrigt var nedsatt fysisk 
förmåga den övervägande orsaken. Bland dem som ville klara aktiviteten angavs nedsatt 
fysisk förmåga och ork. I aktiviteten tvätt ville en majoritet av dem som inte var helt 
självständiga utföra delaktiviteterna. Bland dem som ville uppgavs nedsatt fysisk förmåga 
men också den fysiska miljön som hinder. Hos gruppen som inte önskade utföra aktiviteten  
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var den fysiska miljön och nedsatt fysisk förmåga orsakerna. Även i den här aktiviteten valde 
man bort en delaktivitet, i det här fallet småtvätt för hand och ersatte med småtvätt i maskin. 
Beträffande hinder i aktivitetsutförandet vid höftfraktur har vi inte hittat någon forskning 
jämföra med. 
 
I studien ville alla klara matlagning igen. Det var inte så mycket aktiviteten i sig som maten 
som skulle ätas som var betydelsefull. Maten som någon annan gjort eller som var köpt 
smakade inte som man var van vid. Många förenklade matlagningen och var nöjda med det. I 
aktiviteten inköp uppmärksammades att ett par deltagare ändrade vanor. Eftersom veckoinköp 
var för krävande fysiskt så valdes istället att göra småinköp ett par gånger i veckan istället. 
Flera av dem som innan frakturen klarade aktiviteten småstädning, men inte gjorde det efter, 
angav att det var bäddningen som var problemet. Det är kanske inte förvånande eftersom flera 
hade restriktioner p g a höftplastik eller problem med nedsatt rörlighet och balans. Städning 
tycks vara den aktivitet som det fanns minst intresse att klara. Här som i matlagning och inköp 
förenklades aktiviteten i vissa fall. I aktiviteten tvätt gjordes förenklingen genom att småtvätta 
i maskin istället för hand. 
 
En intressant aspekt utgör de deltagare som angav att de gjorde fast de inte kunde. Är det så 
att de faktiskt inte har kapaciteten, handlar det om att de inte vet var de ska vända sig för att få 
hjälp eller att de underskattar sin kapacitet. I vår studie uppfattade vi inte att deltagarna 
underskattade sin kapacitet. Deltagarna gjorde i stor utsträckning den del av delaktiviteten de 
kunde, t ex att i aktiviteten inköp plocka varor i vagn och betala men tog hjälp med att bära 
och frakta varorna. Bland de deltagare som ville klara de olika aktiviteterna angavs sällan 
frakturen i sig som hinder, utan framförallt nedsatt fysisk förmåga p g a andra sjukdomar. Var 
det höftfrakturen som ”stjälpte lasset”? Flertalet deltagare hade andra sjukdomar och nedsatt 
balans som påverkade aktivitetsförmågan. Vi tror att höftfrakturen är den faktor som i dessa 
fall gör att man inte kommer tillbaka till tidigare aktivitetsförmåga.  I några fall angavs att den 
fysiska miljön utgjorde hinder. Hindren fanns inte i lägenheten utan utanför bostadens sfär. 
Endast någon angav rädsla för fall som orsak till att aktiviteterna inte utfördes. Orsaken till 
detta skulle kunna vara att vi inte direkt frågade om rädsla att falla. 
 
I studien har det framkommit att det i en del fall inte fanns någon önskan att utföra aktiviteten. 
I några fall hade anhöriga erbjudit sig att utföra aktiviteten. Ibland var orsaken att anhöriga 
inte ville att kvinnan skulle utföra aktiviteten. Ibland angavs hög ålder och att det var skönt att 
slippa, som skäl att inte utföra aktiviteten. Det sistnämnda kan stämma med teorierna om 
disengagement (17) och gerotrancendens (18). Vi instämmer med Sirkka och Bränholm (21) 
beträffande vikten av att fastställa vilka aktiviteter som patienten tycker om att göra och vilka 
som är viktiga. De anser också att det är viktigt för arbetsterapeuter att ta hänsyn till att det 
inte är alla äldres önskan att vara aktiv och behålla självständigheten.  
 
Mycket av det som framkommit i resultatet styrks av andra studier. Även i denna studie visar 
det sig att aktivitetsförmågan försämras och det är i de mer krävande aktiviteterna 
försämringen sker. Det visar sig att de inte alltid finns en önskan om att klara aktiviteten igen. 
Denna studie har bidragit med kunskap på en mer detaljerad beskrivningsnivå av 
aktivitetsförmåga som kan komma till nytta i arbetet med rehabilitering av höftfraktur hos 
äldre kvinnor. Matlagning är något man vill kunna klara i stor utsträckning. En majoritet vill 
också klara delaktiviteterna under inköp och tvätt. Veckostädning är inte det man helst vill 
klara när man kommer upp i åren. Aktivitetsutförandet förenklas och man byter strategier 
eller ändrar utförandet på sina vanor för att behålla självständigheten. Resultatet styrker vikten 
av att arbeta mot patientens mål och inte förutsätta att självständighet alltid är det patienten  
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vill. Matlagning är viktigt och de flesta klarar detta efter en tid. För att klara I-ADL har flera 
deltagare förändrat sina strategier. Vår erfarenhet är att många har en önskan att göra som de 
alltid har gjort, det visar sig i denna studie att strategierna förändras. Det är en process över 
längre tid att hitta copingstrategier.Vi tror att det kan vara bra att diskutera detta i ett tidigt 
skede av rehabiliteringen och sedan låta det ta den tid det tar. Vi tror också att det är av vikt 
att kunna erbjuda en uppföljande träningsperiod en tid efter avslutad rehabilitering då det 
fanns en önskan om att kunna klara fler aktiviteter.  
 
Nyttan av uppföljande åtgärder och ytterligare insatser bland de som har en önskan att klara 
instrumentella aktiviteter är en fråga att vidare undersöka. Det skulle även vara intressant att 
ytterligare undersöka copingstrategier och faktorer som påverkar aktivitetsförmågan i denna 
grupp, t ex rädsla att falla i samband med aktivitet. Detta kan rekommenderas för framtida 
forskning. 
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     Bilaga 1 
 
BEDÖMNING: SUNNAAS ADL-INDEX 

3 = kan själv och gör det 
2 = kan själv och gör det med hjälpåtgärder 

Klarar sig själv 

1 = behöver hjälp av annan person eller  
      motivering, ev kan själv men gör det inte 
0 = kan inte 

klarar sig inte själv 

 

IN-STATUS UT-STATUS UPPFÖLJNING 
Datum:  Datum:  Datum:  
Bedömare:  Bedömare:  Bedömare:  
 0 1 2 3  0 1 2 3  0 1 2 3 
1. Äta     1. Äta     1. Äta     
2. Kontinens     2. Kontinens     2. Kontinens     
3. Förflyttning inne     3. Förflyttning inne     3. Förflyttning inne     
4. Toalettbesök     4. Toalettbesök     4. Toalettbesök     
5. Överflyttning     5. Överflyttning     5. Överflyttning     
6. Av/påklädning     6. Av/påklädning     6. Av/påklädning     
7. Daglig hygien     7. Daglig hygien     7. Daglig hygien     
8. Matlagning     8. Matlagning     8. Matlagning     
9. Bad/dusch     9. Bad/dusch     9. Bad/dusch     
10. Hushållsarbete     10. Hushållsarbete     10. Hushållsarbete     
11. Förflyttning ute     11. Förflyttning ute     11. Förflyttning ute     
12.Kommunikation     12.Kommunikation     12.Kommunikation     
SUMMA:  SUMMA:  SUMMA:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

         Bilaga 2 
ADL-TAXONOMI    VERSION III, december 1999 
Sonn U & Törnquist k    Får kopieras, men definitionerna får ej ändras 

Aktiviteter Delaktiviteter Bedömning 

Gör      Kan      Vill 
Äta och dricka Definieras som att ta mat och dryck på bordet, 
äta och dricka. Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Äter, dvs. för mat till munnen och äter 
2. Dricker, dvs. för drycken till munnen och dricker 
3. Förser sig med och sönderdelar maten, dvs. förser sig med 

mat och dryck samt sönderdelar maten med bestick 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �  

Förflyttning Definieras som att måmedvetet förflytta sig från 
en plats till en annan. Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Förflyttar sig i sängen, dvs. ändrar läge t.ex. vända sig, sätta 
sig upp 

2. Förflytta sig från säng till stol, eller mellan stolar 
3. Förflyttar sig mellan rum på samma våningsplan 
4. Förflyttar sig mellan våningsplan via hiss eller trappa 
5. Förflyttar sig ut och in i huset 
6. Förflyttar sig i yttre närmiljö 

�           �           �                          
 
�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �                    
�           �           �                           
�           �           �  

Toalettbesök Definieras som att ta sig till och från toaletten, i 
tid, samt att utföra nödvändiga toalettbestyr. Aktiviteten 
omfattar delaktiviteterna:  

1. Utför blås- och tarmtömning viljemässigtIkontrollerat 
2. Förflyttar sig på och av toalettstolen samt torkar sig i 

samband med toalettbesöket 
3. Ordnar klädsel och ev. sanitets-eller inkontinens-hjälpmedel 

samt tvättar händer 
4. Förflyttar sig i tid till toalettrummet 

�           �           �                           
�           �           �                           
 
�           �           �  
 
�           �           �  

På-avklädning Definieras som att ta fram kläder efter behov, 
klä på och av sig kläder och skor. Aktiviteten omfattar 
delaktiviteterna: 

1. Klär av sig 
2. Klär på sig på överkroppen 
3. Klär på sig på underkroppen 
4. Klär på sig strumpor/strumpbyxor och skor 
5. Tar fram kläder efter behov 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �                    
�           �           �                           
�           �           �  

Personlig hygien Definieras som att tvätta kroppen och håret 
samt torka sig.Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Tvättar ansikte och händer 
2. Badar/duschar 
3. Tvättar håret 

�           �           �                    
�           �           �                           
�           �           �  

Övrig kroppsvård Definieras som att sköta om och vårda sitt 
yttre.Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Kammar sig 
2. Borstar tänder 
3. Rakar sig/lägger make up 
4. Utför manikyr 
5. Utför pedikyr 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �                     
�           �           �                           
�           �           �  

Kommunikation Definieras som att kommunicera och ta till sig 
information samt att hantera aktuell utrustning. Aktiviteten 
omfattar delaktiviteterna: 

1. Meddelar sig/påkallar uppmärksamhet 
2. Samtalar 
3. Telefonerar 
4. Läser 
5. Skriver för hand eller på dator 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �                    
�           �           �                           
�           �           �  



 

  

 
 
 
         Bilaga 2 
ADL-TAXONOMI    VERSION III, december 1999 
Sonn U & Törnquist K    Får kopieras, men definitionerna får ej ändras 
Aktiviteter Delaktiviteter Bedömning 

Gör      Kan      Vill 
Resor Definieras som att ta sig till och från, i och ur samt färdas med 
allmänna eller privata färdmedel. 
Aktiviteten omfattar delaktiviteterna:  

1. Åker bil 
2. Åker buss/spårvagn/tunnelbana 
3. Åker tåg, båt7flyg 
4. Cyklar7kör moped 
5. Kör bil/mc 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �  

Matlagning Definieras som att planera, plocka fram och undan, 
bereda, tillaga, duka, diska. Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Gör iordning ett kallt mål mat 
2. Värmer dryck eller färdiglagad mat 
3. Tillagar ett varmt mål mat 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �  

Inköp av dagligvaror Definieras som att planera inköp,  
ta sig till och från affären, att plocka varor, betala, frakta hem 
varorna. Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Planerar inköp (t.ex. skriver inköpslista) 
2. Utför småinköp i närbutik 
3. Utför vecko/storköp 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �  

Städning Definieras som småstädning (att bädda, plocka undan, 
torka v, damma): respektive veckostädning (att dammsuga,/torka 
golv, städa toalett och badrum). Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Utför daglig småstädning 
2. Utför veckostädning 

�           �           �                           
�           �           �  

Tvätt Definieras som att förflyta sig och transportera tvätten till och 
från tvättplatsen. Sortera, tvätta, hänga upp, vika, ev. stryka/mangla. 
Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Tvättar småtvätt för hand 
2. Tvättar småtvätt i maskin 
3. Tvättar tyngre tvätt i maskin (t.ex. lakanstvätt) 

�           �           �                          
�           �           �                           
�           �           �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

   

      Bilaga 3 

Till dig som varit patient på Geriatriska klinikens 
rehabiliteringssektion och opererats/vårdats för höftfraktur. 
 
Brevet är en förfrågan om medverkan i en intervju-undersökning om 
aktivitetsförmåga efter höftfraktur. Vi som ska göra undersökningen 
arbetar som arbetsterapeuter på Geriatriska kliniken. Undersökningen 
ingår i en utbildning på Örebro universitet för yrkesverksamma 
arbetsterapeuter.  
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om kvinnor som drabbats 
av höftfraktur utför de sysslor de klarat innan frakturen, sysslorna det 
gäller är matlagning, handling, städning och tvätt. Genom 
undersökningen vill vi få mer kunskap om hur höftopererade kvinnor 
klarar dessa sysslor, detta för att kunna erbjuda så bra rehabilitering 
som möjligt. 
 
Din medverkan i undersökningen kommer att bestå av att i en intervju 
svara på frågor kring ovanstående hushållssysslor. Frågorna kommer 
att ta ca 20 min att besvara. För att underlätta för dig kommer 
intervjun att ske i ditt hem, eller på annan plats om du så vill. 
 
Vi kommer att kontakta dig några dagar efter att du har fått detta brev 
för att höra om intresse finns att delta i denna undersökning. Med-
verkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst dra 
dig ur utan att tala om varför. Inga personliga uppgifter kommer att 
röjas och resultatet kommer inte att kunna kopplas till dig som person. 
 

Vid frågor kontakta oss gärna på telefon vardagar kl. 8-16. 

 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Davidsson, leg arb.ter.  Inga Lundberg, leg arb.ter. 
Arb.ter.avd Ger klin USÖ  Arb.ter.avd Ger klin USÖ 
019-6022655   019-6022655 
 

Anita Tollén, handledare, universitetsadjunkt  

Örebro universitet 
019-303741 



 

    

         Bilaga 4 
 
Aktiviteter Delaktiviteter Bedömning 

Kan        Gör        Vill         Utfört innan fraktur  
Matlagning   Definieras som att planera, 
plocka fram och undan, bereda, tillaga, duka, 
diska. Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Gör iordning ett kallt mål mat. 
 
 
2. Värmer dryck eller färdiglagad mat. 
 

 
3. Tillagar ett varmt mål mat. 

 

�             �           �                           � 
Hinder: 
 
�             �           �                           � 
Hinder: 
 
�             �           �                           � 
Hinder: 
 
 
Ev kommentar 
 
 
 

Inköp av dagligvaror   Definieras som att 

planera inköp, ta sig till och från affären, 

plocka varor, betala, frakta hem varorna. 

Aktiviteten omfattar delaktiviteterna: 

1. Planerar inköp (t ex skriver inköpslista) 
 
 
2. Utför småinköp i närbutik. 
 

 
3. Utför veckoinköp/storköp. 

 

�             �           �                           � 
Hinder: 
 
�             �           �                           � 
Hinder: 
 
�             �           �                           � 
Hinder: 
 
 
Ev kommentar 
 
 
 

 
 



 

    

 
 
         Bilaga 4 
 
Aktiviteter Delaktiviteter Bedömning 

Kan        Gör        Vill         Utfört innan fraktur 
Städning  Definieras som småstädning (att 
bädda, plocka undan, torka av, damma); 
respektive veckostädning (att dammsuga, torka 
golv, städa toalett och badrum). Aktiviteten 
omfattar delaktiviteterna: 

1. Utför daglig småstädning. 
 
 

2. Utför veckostädning. 

�             �           �                           � 
Hinder: 
 
�             �           �                           � 
Hinder: 
 
 
Ev kommentar 
 
 
 

Tvätt  Definieras som att förflytta sig och 
transportera tvätten till och från tvättplatsen. 
Sortera, tvätta, hänga upp, vika, ev 
stryka/mangla. Aktiviteten omfattar 
delaktiviteterna: 

1. Tvättar småtvätt för hand. 
 
 
2. Tvättar småtvätt i maskin. 

 
 

3. Tvättar tyngre tvätt i maskin (t ex 
lakanstvätt). 

 

�             �           �                           � 
Hinder: 
 
�             �           �                           � 
Hinder: 
 
�             �           �                           � 
Hinder: 
 
 
Ev kommentar 
 
 
 

 
 
 


