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Sammanfattning 

 

Årligen drabbas ca 18 000 personer i Sverige av en höftfraktur och medelåldern för dessa är 

83 år. Av dem som ådragit sig en höftfraktur lider ca 50 % av malnutrition. Detta är ett 

tillstånd då det råder en obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen och då uppstår 

det en störning i näringstillståndet. Det finns starka samband med malnutrition och ökad 

sjuklighet, dödlighet och förlängd vårdtid. Då sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det 

gäller patientens intag av näring och energi var vårt syfte med studien att ta reda på hur 

patienten upplever maten och måltidssituationen under sjukhusvistelsen efter operationen av 

en höftfraktur. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie där åtta patienter har 

intervjuats. Resultatet visar att patienterna tycker att de har en ständig mättnadskänsla hinner 

aldrig känna sig hungriga mellan måltiderna. De upplever att måltiderna är något socialt och 

att det var trevligare att inta måltiderna i dagrummet än att sitta på sitt rum. Faktorer som 

påverkad matlusten negativt var muntorrhet, illamående och smärta. Slutsatser som kan dras 

av studien är att det är viktigt att alla får energi- och proteinberikad kost, att sätta in de 

åtgärder som finns för att höja näringsintaget hos denna patientgrupp och att följa upp 

resultatet. Det kan konstateras att det fortfarande finns mycket kvar att göra för denna 

patientgrupp. 

 

Nyckelord: höftfraktur, mat, måltidssituationen, malnutrition, sjukhusvistelse, upplevelse 
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INLEDNING 

Vi är två sjuksköterskor som arbetat på en ortopedavdelning på ett mindre sjukhus i 

västsverige. Inom den ortopediska världen är det mycket som räknas i vårdgaranti, dvs. att 

patienten skall enligt politiskt beslut få vård inom en viss tidsperiod och minskning av antalet 

vårddagar. Patienten som egentligen skulle vara i fokus hamnar lätt i skymundan. 

 

Patienterna som ådragit sig en höftfraktur är många och upplevs ofta som kostsamma. De är 

ofta äldre och sköra och i en verksamhet som räknar vårddagar. Det finns en risk att de 

hamnar i andra hand jämfört med de patienter som opereras elektivt. Det är många faktorer 

som påverkar deras tillfrisknande och nutritionen är en viktig faktor då 50 % av patienterna 

som opereras för en höftfraktur är malnutrierade. 

 

Efter att ha skrivit en C-uppsats med litteratur som tog upp olika omvårdnadshandlingar som 

kan förbättra nutritionsstatus hos dessa patienter fanns lusten kvar att fördjupa kunskapen om 

hur sjuksköterskan kan minska patientens vårdlidande genom att förbättra nutritionsstatus. Ett 

sätt att göra detta på är att intervjua patienterna om hur de har upplevt måltidssituationen och 

ätandet under sjukhusvistelsen efter operationen. 

 

BAKGRUND 

Höftfraktur 

Årligen drabbas ca 18 000 personer i Sverige av en höftfraktur. Det är främst äldre personer 

som drabbas, och bakomliggande orsaker är i allmänhet benskörhet och en ökad fallrisk 

(Socialstyrelsen, 2003). Medelåldern för patienterna som opereras för en höftfraktur är 83 år i 

Sverige. Hälften (48 %) är ensamboende (Thorngren, 2010). Frakturen uppkommer oftast 

genom ett lindrigt fall då patienten halkar eller snubblar inomhus (Lindgren & Svensson, 

1996). Många av patienterna har sjukdomar som bidrar till muskelsvaghet, balansproblem och 

ökad falltendens. Tre fjärdedelar av patienterna är kvinnor, vilket kan förklaras av att det dels 

finns fler kvinnor i denna åldersgrupp och dels av att kvinnor har en mer uttalad risk för 

benskörhet (Socialstyrelsen, 2003). Bland de kvinnor som blir 90 år har nästan varannan haft 

en höftfraktur (Thorngren, 1995). Antalet frakturer har ökat kraftigt under slutet av 1900-talet 

och ökningen kommer förmodligen att fortsätta med en ökande andel äldre i befolkningen 

under kommande decennier (Lindgren & Svensson, 1996, Socialstyrelsen, 2003). 

 

Höftfraktur är en gemensam beskrivning av huvudsakligen två frakturtyper i proximala femur. 

Den ena är lokaliserad till lårbenshalsen (cervikal fraktur) och den andra genom 

muskelfästena i proximala femur (trokantär fraktur). Höftfrakturen diagnostiseras oftast med 

hjälp av röntgenbilder (Socialstyrelsen, 2003). Symtom vid en höftfraktur är smärta i ljumske, 

lår och ibland knä. Är frakturen dislocerad (ligger i fel läge) ligger benet ofta förkortat och 

utåtroterat (Önnerfält & Önnerfält, 2002).  

 

Väntetiden för en patient som ådragit sig en höftfraktur från att ha kommit till sjukhuset till att 

bli opererad var 2008 strax över ett dygn (medelvärde 25 timmar, medianvärde 21 timmar 

(Thorngren, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2003) är det viktigt att dessa patienter får ett snabbt 

omhändertagande i ambulans, på akutmottagning och på vårdavdelning. Andra samtidiga 

sjukdomar, nutritionsläget före fraktur (vätska och föda), liksom vissa äldre människors 

svårighet att plötsligt anpassa sig till nya miljöer, kan bidra till att patienterna med en 

höftfraktur kan drabbas av konfusion och snabb försämring av allmäntillståndet. Till detta 
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skall läggas den påverkan som sker p.g.a. smärtan från frakturområdet (Socialstyrelsen, 

2003).  

 

Patienter med en höftfraktur behöver oftast opereras akut och de flesta frakturer opereras med 

tillrättaläggande av brottet (reposition) och sammanfogning med skruvar, pinnar och/eller 

plattor av metall (Socialstyrelsen, 2003). Viktiga vård- och omvårdnadshandlingar vid en 

höftfraktur är att ge patienten smärtlindring och att observera eventuella blodförluster. Vidare 

är det viktigt att förebygga trombos, emboli, luftvägsbesvär, trycksår, förstoppning, 

infektioner samt malnutrition (Almås, 2002b).  Övergripande mål för rehabiliteringen är att 

patienten skall återfå samma fysiska, psykiska och sociala nivå som han/hon hade före 

frakturen (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Förr innebar en höftfraktur ofta slutet på ett självständigt liv för den äldre. Med förbättrad 

operationsteknik och intensifierad rehabilitering samt med direkt mobilisering och belastning 

på det opererade benet kan patienten numera ofta återvända till den boendeformen som 

han/hon hade innan frakturen (Socialstyrelsen, 2003). Omkring hälften av patienterna får dock 

någon form av funktionsnedsättning till följd av frakturen (Lindgren & Svensson, 1996). Det 

första året efter höftfrakturen är risken för att dödligheten ökar (10-15 %). Högst är 

dödligheten för de patienter som vårdats på någon form av särskilt boende före frakturen, för 

dem är dödligheten tre gånger högre jämfört med de patienter som kommer från eget hem 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

Vårdtiden har förkortats avsevärt under de senaste decennierna genom att patienten opereras 

så snart som möjligt efter frakturen, genom direkt gångbelastning på benet efter operation och 

fortsatt rehabilitering i egna hemmet. Dagens vårdtider kan jämföras med vårdtiderna på 

1950-talet. Då hade t ex patienter som vårdades i Lund en medelvårdtid på 139 dagar vid en 

cervikal höftfraktur och 125 dagar vid en trockantär fraktur. Under denna vårdtid hade 

patienten en belastningsfri tid på ca 100 dagar. Vårdpersonalen vågade inte låta patienten 

belasta det opererade benet då de trodde att detta skulle försämra läkningen (Socialstyrelsen, 

2003). År 2009 var meldelvårdtiden i stället 9,8 dagar. Dock har denna medelvårdtiden de 

sista tio åren inte förändrats så mycket utan varit runt 10 dagar (Thorngren, 2010) 

 

Nutrition och undernäring 

Ett gott nutritionstillstånd är en förutsättning för god hälsa, för att undvika sjukdom och för att 

återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att få en adekvat 

näringstillförsel som är anpassas till individen och dennes eventuella sjukdomstillstånd 

(Socialstyrelsen, 2000). 

 

En viktig förutsättning för att hålla sig frisk är att kroppen tillförs de ämnen som är 

nödvändiga för att cellerna ska kunna fungera. Proteiner, kolhydrater, fett, mineraler, 

vitaminer och vatten är nödvändiga komponenter för uppbyggnad och underhåll av kroppens 

celler. Vid allvarlig sjukdom eller skada som vid en höftfraktur, är näringsintaget som regel 

kraftigt reducerat. Vid en sådan situation sker det i kroppen ingen anpassning till det låga 

näringsintaget (Almås, 2002a). 

  

Malnutrition är ett tillstånd då det råder en obalans mellan intag och förbrukning av 

näringsämnen och det uppstår då en störning i näringstillståndet. Malnutrition kan därmed 

innebära både ett bristtillstånd och ett tillstånd som utvecklas p.g.a. för riklig näringstillförsel. 

Oftast förknippas dock begreppet malnutrition med det förstnämnda, det vill säga avmagring, 
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undernäring och bristtillstånd (Socialstyrelsen, 2000). Malnutrition uppstår vanligen som ett 

resultat av samverkande medicinska, psykologiska och socioekonomiska faktorer och 

utvecklas oftast under påverkan av bristande födointag, en ökad omsättning samt nedbrytning 

av kroppens depåer (Socialstyrelsen, 2000). I det fortsatta arbetet kommer begreppet 

malnutrition att användas. 

 

Malnutrition kan leda till mental apati, muskelatrofi, reducerad muskelstyrka, försämrad 

hjärtfunktion, nedsatt lungfunktion, försämrad sårläkning samt orkeslöshet och lågt 

välbefinnande. Alla dessa faktorer förhindrar rörlighet och ökar tendensen att utveckla 

postoperativa komplikationer och förhindrar rehabiliteringen. Malnutrition hämmar också 

immunförsvaret, vilket kan öka risken för postoperativa infektioner (Socialstyrelsen, 2003; 

Almås, 2002a). 

 

Vanligaste formen av malnutrition i svensk sjukvård är orsakad av en kombination av energi- 

och proteinbrist. Inom den svenska hälso- och sjukvården är näringsbristtillstånd ett vanligt 

tillstånd. Enligt Socialstyrelsen (2000) som granskat 25 svenska studier var den 

genomsnittliga frekvensen av protein- och energi-malnutrition 28 % men enligt studien kan 

siffran vara betydligt högre inom vården av kroniskt sjuka äldre. Studierna hade olika 

målgrupper och nästan alla var kliniska studier. De olika patientgrupperna som studerades 

kom ifrån medicin, kirurgi, psykogeriatrik, sjukhem, kardiologi, infektion, ortopedi, 

kärlkirurgi, strokeenhet, medicinskt akutintag och särskilt boende. 

 

Nutritionsstatus hos patienter med höftfrakturer 

Av de personer som ådragit sig en höftfraktur lider cirka 50 % av malnutrition 

(Socialstyrelsen, 2000).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2000) har omfattande litteratur dokumenterat starka samband mellan 

malnutrition vid kroniska sjukdomar och ökad sjuklighet, dödlighet och förlängd vårdtid. 

Detta gäller också vid rehabiliteringen efter en höftfraktur. I en studie gjord av Lumbars, 

Driver, Howland, Older och Williams (1996) noterades det att ”risk för malnutrition” för 

patienter med höftfraktur är förenat med en längre tid på sjukhus och en lägre grad av 

rehabilitering. Detta medför ett ökat lidande, ett vårdlidande. 

 

Det bräckliga allmäntillståndet hos många i diagnosgruppen gör att de oftast är väsentligt mer 

känsliga för bl.a. rubbningar i vätske- och elektrolytbalans än yngre friska människor. Inte 

sällan föregås ankomsten till akutmottagningen av att patienterna utsatts för många timmars 

ofrivillig fasta. Institutionspatienter kan dessutom redan vara malnutrierade och 

undervätskade i sitt normaltillstånd (Tierney, 1996). Detta gäller i många fall också patienter 

med känd demens som drabbas av höftfrakturer på ett särskilt boende (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Ett vanligt förekommande samband mellan malnutrition vid höftfrakturer är post-operativa 

komplikationer som delirium och trycksår. Dessa komplikationer kan minskas om patienten 

får proteinberikade måltider och proteindrinkar efter operationen (Olofsson, Stenvall, 

Lundström, Svensson & Gustafsson, 2007).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar med inriktning på nutrition 

Nutrition utgör en del av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och aktiva insatser har stor 

betydelse för att förhindra utveckling av malnutrition och behandling av redan malnutrierade 
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patienter. God behandling och omvårdnad kräver rutinmässig dokumentation av patientens 

omvårdnadsproblem, vidtagna åtgärder och effekter av åtgärder samt överföring av 

information mellan olika vårdgivare. Sannolikt kan det finnas en betydande potential för 

besparing – av såväl mänskligt lidande som resurser – genom effektiv prevention för 

malnutrition och behandling av patienter med malnutrition (Socialstyrelsen, 2000).  

 

Sjuksköterskans har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens intag av näring och energi. 

Ansvaret omfattar att identifiera eventuella problem med mat och vätskeintag och se till att 

patienten får i sig näring enligt fastlagd ordning och givna ordinationer. Tillsammans med 

övrig personal ansvarar sjuksköterskan också för att maten serveras på ett trevligt och aptitligt 

sätt och att de patienter som behöver får hjälp med att äta (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Tidigare forskning – patientens upplevelse av mat och måltiden 

I en artikel från 2001 av Harrysson beskrivs patienters upplevelse av maten och måltidsmiljön 

på sjukhus. Där framkommer det tacksamhet, möjlighet att påverka måltiden, den fysiska 

miljön och platsen för ätandet. Patienterna upplevde att de var nöjda med maten, fastän att det 

var storköksmat och att det var neutrala smaker som skulle passa alla. Flera av personerna 

framhöll att man ska vara nöjd med det man får och inte klaga. Patienterna upplevde inte att 

de kunde välja vilken mat de ville ha men det framkom/beskrevs en känsla av att kunna 

påverka måltiden inom rimliga gränser. Faktorer som påverkade ätandet handlade om 

försämrad kroppsfunktion och aptit. Ibland kunde den försämrade kroppsfunktionen upplevas 

som ett hinder för att sitta och äta tillsammans med andra. De flesta hade en försämrad aptit 

och detta kunde vara relaterad till sjukdomen, smärta, mediciner eller muntorrhet. Även 

matens smak och utseende kunde försämra aptiten.  

 

I en studie av Hallström, Elander och Rooke (2000) fokuserades det på patientens upplevelse 

av smärta och nutrition vid en höftfraktur. Det framkom där tillfällen när patienten inte fick 

äta, var oförmögen att äta och inte ville äta. Att patienten inte fick äta kunde bero på fastan 

inför operationen, den blev också ofta uppskjuten. Tillfällen när patienten var oförmögen att 

äta kunde bero på svårigheter att röra sig och sitta. Det kunde också bero på svårigheter att 

skära maten och att äta ”fint nog” utan att spilla. I stället för att spilla valde patienten då att 

inte äta alls. Tillfällen då patienten inte ville äta kunde bero på att patienten inte ville äta 

sådant som han/hon inte var van vid hemifrån och inte tyckte om.  

 

Pedersen och Cameron (1999) undersökte vilka önskemål som patienter på en 

ortopedavdelning har kring måltiden. Önskemålen som fanns var att få tvätta av sig innan 

frukosten, att de ville sitta vid ett bord och inte i sängen när de åt samt att de ville äta 

tillsammans med sina medpatienter. 

 

Nematy, Hickson, Brynes, Ruxton och Frost (2006) har tagit upp olika faktorer som kan ge ett 

försämrat födointag vid en höftfraktur och orsaker var av både fysiologisk och psykologisk 

natur. Att patienten inte äter kan bero på smärta, illamående, förvirring, immobilitet och 

biverkningar av mediciner. Sjukhusmaten inverkar också då valet av mat är obekant för 

patienterna och tiden då måltiderna serveras är de tider som patienterna är vana vid hemifrån. 

Även miljöfaktorer som obehaglig lukt, att äta ensam och/eller brist på assistans spelar in. 

Men med olika omvårdnadshandlingar som assistans vid måltiden, att låta patienterna sitta 

upp så bekvämt och smärtfritt som möjligt och att låta patienterna vara delaktig i valet av mat 

och dryck kan födointag ökas (Nematy et al. 2006). 
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Vårdvetenskaplig förankring - vårdlidande 

När en patient ådragit sig en höftfraktur får han/hon en kontakt med sjukvården och en 

vårdorganisation – vanligtvis ett sjukhus med en ortopedisk avdelning. Syftet med vårdandet 

och olika slags vårdorganisationer har i ett historiskt perspektiv varit att lindra det mänskliga 

lidandet. Trots detta har utvecklingen i vården lett till att vården ibland kan skapa ett lidande 

för patienten. Inom vården möts vi av tre former av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande är det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen. Vårdlidandet kan 

indelas i följande kategorier: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård. Vårdlidande är ett lidande på grund av vård och 

behandling eller av otillräcklig vård eller behandling (Eriksson, 1994). När en patient som 

ådragit sig en höftfraktur och blir malnutrierad p.g.a. otillräcklig vård och omvårdnad uppstår 

ett vårdlidande hos patienten. Orsaken till detta vårdlidande kan enligt Eriksson (1994) bero 

på bristande kunskap, ett omedvetet handlande och avsaknad av reflektion. 

 

Vårdlidande är det lidande som patienten upplever på grund av vård och behandling eller 

otillräcklig vård/behandling, vilket medför att vårdaren har stora möjligheter att eliminera bort 

denna typ av lidande om det uppmärksammas. Om vårdpersonalen reflekterar över hur 

patienten upplever situationen som uppkommit när personen blivit en patient (t ex ådragit sig 

en höftfraktur och blivit opererad) och vilka vård och omsorgshandlingar som hjälpa i denna 

situation kan risken för vårdlidande minskas (Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Då malnutrition är vanligt förekommande hos patienter som ådragit sig en höftfraktur och 

medför en ökad risk för komplikationer, vill vi i denna studie ta reda på hur patienten har 

upplevt maten och måltidssituationen under den postoperativa sjukhusvistelsen på en 

ortopedisk vårdavdelning. Vi tror att genom att ta reda på hur patienten har upplevt ätandet 

kan vi med omvårdnaden förbättra denna del av vården och därigenom kanske också förbättra 

nutritionsstatus för aktuell patientgrupp. Ett förbättrat nutritionsstatus tror vi kan leda till ett 

minskat vårdlidande för patienten som blivit opererad för en höftfraktur. 

 

Vår forskningsfråga är således: Hur upplever patienterna som har opererats för en höftfraktur 

maten och måltidssituationen under sjukhusvistelsen efter operationen? 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur patienter som opererats för en höftfraktur upplever maten 

och måltidssituationen under sjukhusvistelsen efter operation. 

 

METOD 

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie. 

 

Ansats  

Ansatsen är induktiv och analysen har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) skriver att en induktiv ansats innebär en 

förutsättningslös analys av texter, som bland annat kan vara baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser. Enligt Dahlberg (1997) och Kvale (1997) är syftet med 
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induktiv ansats att öka förståelse för olika företeelser och den studerar icke numerära mätbara 

variabler som upplevelser, tankar och känslor. 

 

En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan anpassas både till olika syften, till 

datamaterial av varierande kvalitet och till forskarens erfarenhet och kunskap (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Informanter 

Informanterna i studien har varit åtta patienter som ådragit sig någon form av höftfraktur och 

genomgått en operation för detta. Intervjuerna skedde i slutet av vårdtiden på en ortopedisk 

vårdavdelning. Informanterna skulle ha klarat sig relativt självständigt (d.v.s. inte varit i 

behov av kommunal hemtjänst/hemsjukvård) innan de ådrog sig frakturen och ha bedömts 

som klara och adekvata under vårdtiden efter operationen. Då vi själva arbetade på 

avdelningen under pågående undersökning var kravet att vi inte själva skulle ha vårdat 

patienterna som vi sedan skulle intervjua. Vår förhoppning var att få både manliga och 

kvinnliga deltagare till studien. Informanterna vårdades på ett sjukhus i Västsverige. Under 

intervjuperioden bestod måltidsordningen av frukost klockan åtta, lunch klockan 12, middag 

klockan 16 och kvällsfika vid 19-tiden. 

 

Informanterna som deltog i studien blev tillfrågade av ansvarig sjuksköterska på avdelningen. 

De fick också skriftlig information om syftet med studien och på den skriftliga informationen 

angavs det att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och att informanterna när som helst 

under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande utan motivering. Informanterna fick också 

ge ett skriftligt medgivande till att han/hon ville deltaga i studien. 

 

Informanterna var 7 kvinnor och 1 man. Informanterna var mellan 70-85 år gamla.  

  

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde med öppna intervjuer. Kvale (1997) och Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, (2008) beskriver öppna intervjuer som ett samtal mellan intervjuare och informanter 

där syftet är att rikta informanten mot det som ska beskrivas. Med en öppen men tydlig 

ingångsfråga får informanterna hjälp att komma i gång att tala om sin upplevelse och får dem 

att reflektera över det som tidigare tagits för givet.  

 

Vi genomförde fyra intervjuer var. Varje intervju tog mellan 20-30 minuter att genomföra.  

Då vi normalt arbetade på avdelningen var vi privatklädda under intervjun för att förtydliga 

att vi inte var där som avdelnings sjuksköterskor.   

 

När informanterna lämnat sitt godkännande för att medverka i studien bestämde den som 

skulle genomföra intervjun lämplig tidpunkt för intervjun i samråd med informanten. 

Intervjun ägde rum i en lokal i anslutning till vårdavdelningen där vi kunde sitta ostört. 

Öppningsfrågan i intervjuerna var ”hur har du upplevt maten och måltiderna under 

sjukhusvistelsen?” För att sedan rikta informanten mot det som var vårt syfte med studien fick 

vi sedan under intervjuns gång ställa följdfrågor. Följdfrågor som ställdes var: Var har du ätit 

maten? Hur har det känts att äta? Smakade maten bra? Fanns det sådant som förhindrar dig 

från att äta maten? Upplevde du dig mätt eller hungrig? 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades sedan ordagrant.  
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Dataanalys  

För att analysera vårt material använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter och används bland 

annat inom vårdvetenskapen. De texter som tolkas kan bland annat vara transkriberade 

intervjuer. Den kvalitativa innehållsanalysen beskriver variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehållet och den induktiva ansatsen innebär en förutsättningslös 

analys av texter. Skillnaderna och likheterna uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer. 

Analysenheten är hela det dokument som analyseras och detta kondenseras under arbetets 

gång till meningsbärande enheter, koder och kategorier. Kondensering innebär att texten görs 

mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet i den bevaras (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2008). 

 

Meningsbärande enheter kan utgöras av ord, meningar och stycken som hör ihop. För stora 

meningsbärande enheter kan rymma flera betydelser vilket kan leda till att delar av innehållet 

går förlorat i den fortsatta analysen då abstraktionsnivån blir högre. Är den för liten riskeras 

resultatet att bli fragmenterat och söndersplittrat. Att abstrahera innebär att texten lyfts till en 

högre logisk nivå (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 

 

Nästa steg är att ytterligare kondensera och abstrahera innehållet genom att ge varje 

meningsbärande enhet en kod. Att koda texten innebär att sätta ord på de kondenserade 

meningsbärande enheterna som kort beskriver innehållet och detta görs alltid med 

hänsynstagande till den meningsbärande enhetens kontext. Koderna abstraheras sedan till 

kategorier och underkategorier (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008).  

 

En kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll. Inga data skall passa in i två 

kategorier och får heller inte uteslutas. En kategori kan innehålla flera underkategorier på 

olika abstraktionsnivåer (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 

 

När vi skulle påbörja analysen av vårt material skrev vi ut de olika intervjuerna i olika färger 

för att veta vilket material som hörde till vilken intervju. Detta för att kunna säkerställa 

hanteringen av intervjumaterialet under hela processen. Analysenheterna lästes i sin helhet för 

att få en övergripande förståelse av innehållet. Vi läste igenom materialet var och en för sig. 

Därefter reflekterade vi tillsammans över texternas huvudsakliga innehåll. Vi gjorde sedan 

egna markeringar i texten och skrev ned anteckningar och funderingar i marginalen. Sedan 

gick vi tillsammans igenom materialet igen och jämförde våra markeringar och anteckningar 

som vi gjort och ställde detta mot vårt syfte.  

 

När vi kände oss osäkra på hur innehållet skulle tolkas så diskuterade, vände och vred vi på 

det tills vi kom fram till ett gemensamt beslut utifrån studiens syfte. Därefter övergick arbetet 

i att identifiera meningsbärande enheter av texten. Det var i stort sätt det vi redan hade 

markerat i texten och diskuterat oss fram till. Diskussionerna handlade mycket om hur stor del 

av texten som skulle vara med i varje meningsbärande enhet  

 

Av varje meningsbärande enhet gjordes så en kondensering och abstraktion. Kondensering 

innebar att texten gjordes mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet i den 

bevarades. Denna första kondensering utgjordes av kondenserade meningsbärande enheter. 

Nästa steg var att ytterligare kondensera och abstrahera innehållet genom att ge varje 

meningsbärande enhet en kod. Att koda texten innebar att vi satte ord på de kondenserade 
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meningsbärande enheterna som kort beskriver innehållet. När alla koderna var klara började 

vi ”klippa och klistra”. Vi sökte koder med liknande innehåll som bildade underkategorier. 

Dessa underkategorier bearbetade vi sedan vidare för att till slut bilda våra kategorier. 

 

Etiska övervägande  

Då studien är en del av magisteruppsats är det enligt etiskprövningsnämnden (www.epn.se) 

inte nödvändigt med prövning i forskningsetisk kommitté. 

 

Studien har godkänts av verksamhetschef på den enhet där informanterna vårdades.  

 

I anslutningen till intervjun fick alla deltagande informanterna muntlig och skriftlig 

information om syftet med studien. De fick vidare vetskap om att deltagandet var frivilligt och 

att allt data materialet behandlades konfidentiellt. Informationen till informanterna hur 

datamaterialet hanteras och vad som gäller för informanterna finns beskrivet i 

informationsbrevet och det skriftliga samtycket (bilaga 1 och 2).  

 

Innan deltagaren informerades om studien och intervjun genomfördes var vi noga med att den 

av oss som skulle genomföra intervjun inte varit patientansvarig sjuksköterska för aktuell 

patient/deltagare så att denne skulle kunna fritt uttrycka sin upplevelse.  

 

RESULTAT 

Resultatet visar att det finns olika sätt som patienterna som opererats för en höftfraktur 

upplever maten och måltidssituationen under sjukhusvistelsen efter operationen. Faktorer som 

har betydelse för upplevelsen beskrivs i tabell 1. I analysen framkom tre kategorier och åtta 

underkategorier som redovisas nedan.  

 

Tabell 1. Kategorier som framkom i analysen 
 

En ständig mättnadskänsla 
 

Platsen för måltiden 
 

Påverkad matlust 
 

 

 Att inte vara hungrig 

 Att få för mycket mat 

 Täta måltider under 

dagen 

 

 

 Att äta i sängen 

 Att äta i dagrummet 

 

 Illamående 

 Muntorrhet 

 Smärta 

 

 

En ständig mättnadskänsla 

I den första kategorin framkom det att deltagarna upplevde en ständig mättnadskänsla under 

vårdtiden. Anledningen till denna mättnadskänsla var en avsaknad av hunger, de stora 

portionerna, och täta måltider under dagen. 

 

Att inte vara hungrig 

De flesta av informanterna uppfattade ingen hunger under vårdtiden.  Trots att de inte ätit 

något nämnvärt under kvällen blev de inte hungriga innan frukost, det innebar att de knappt 

ätit något sedan klockan 16 dagen innan.  

http://www.epn.se/
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Informanterna beskrev att det var enkelt att be om extra mat om behovet fanns men det var 

ingen som behövt göra detta då de inte upplevt några hungerskänslor. En informant beskrev 

att hon var mätt redan innan maten kom in på brickan. Då portionerna upplevdes som så stora 

sa informanterna att de inte hann bli hungriga mellan målen. En informant sa att om de skulle 

uppleva hunger hade det berott på att de ätit för dåligt vid det förra målet. Några informanter 

sa också att då de inte gjorde någonting kunde de heller inte bli hungriga. 

 
Är det någon gång som du har känt att du har varit hungrig? Att det har varit för långt mellan 

maten? IP: alltså det är nog beroende av att jag ätit lite för lite förra gången i så fall. Det är 

mitt eget fel då. För här behöver man inte gå hungrig. Absolut inte. Informant 8 

Nä jag har aldrig hunnit bli hungrig inte, så det är tillräckligt. Informant 4 

 

De informanter som berättade om hur det varit vid ankomst till sjukhuset, på akuten, första 

tiden på avdelningen och tiden runt operationen kunde inte komma ihåg att de känt några 

hungerskänslor. De flesta hade varit fastande i flera timmar men hade ändå inte upplevt någon 

hunger och de hade inte haft några tankar på mat. 

 
Kommer du ihåg om du var hungrig då IP: nej det var jag inte nej I: tänkte inte på mat IP: nej 

nej jag hade just inte aktuellt bara förträngt bort det ja jag inte liksom inte intresserade mig. 

Informant 5 

 

Informanterna fick sina tabletter strax innan måltiderna och kände att detta medförde en 

mättnadskänsla redan innan maten var serverad. Många av informanterna hade inte tagit 

tabletter regelbundet tidigare och nu fick några av dem både analgetika och antibiotika och 

detta gav stora tablettmängder flera gånger om dagen. 

 
Och så en massa tabletter och man tappar matlusten. Informant 2 

 

Att få för mycket mat 

Den allmänna uppfattning om storleken på matportionerna var att det vara alldeles för mycket 

mat som serverades på tallrikarna. Flera av informanterna beskrev att de inte orkade äta upp 

all mat som de serverades.  

 
Det har varit mycket mera mat än vad jag orkar äta. Informant 5 

 

Informanterna uppfattade att det var många medpatienter som lämnade mat, som inte orkade 

äta upp. De påtalade att det hade varit bättre om de istället hade fått mindre portioner till en 

början och sedan fått mer mat om de hade velat. 

 
Och jag kan säga det att jag har inte fått för lite mat. Jag klarar mig bra på det vi får och jag 

tar inte allt det vi får heller. Informant 1 
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För mig har det varit tillräckligt nog nu är jag inte stor i maten men, men det har varit fullt 

tillräckligt men vad gubbarna tycker det vet jag ju inte men. Men för min del så har det varit 

tillräckligt. Informant 8 

 

Med tanke på att de nyligen råkat ut för ett trauma och blivit opererad var upplevelsen att de 

inte var i form för att kunna äta sådana stora portioner som serverades. Informanterna 

upplevde att matportionerna var anpassade till ”friska” människor och inte till patienter som 

nyligen genomgått ett trauma och en operation av höften.  

 
Ja kanske lite för mycket till den som är nyopererad. För jag har inte orkat äta upp. Jag vet 

inte om karlar kanske äter mer än jag, vet inte, men för min del var det nog lite för mycket. 

Informant 2 

En informant upplevde det som att hon fick små portioner till en början men att när 

portionsstorleken sedan blev ”normal” blev det alldeles för mycket mat. En informant bad om 

att få halva portioner men uppfattade ändå att hon/han ända lämnade 60 % av maten i början 

av vårdtiden. Senare orkade hon äta upp hela sin halva portion. Informanterna tyckte att de 

inte behövde så mycket mat när de bara satt still och att det inte behövdes så mycket energi 

när de inte gjort något. De ansåg att de skulle äta som de gjort innan olyckan eller t.o.m. 

mindre mat nu då de nu var mer stillasittande och mindre fysiskt aktiva än tidigare. 

 

Täta måltider under dagen 

Informanternas upplevelse över måltidsordningen varierade men de allra flesta tyckte att det 

var alldeles för mycket mat under för kort tid. De flestas uppfattning var att det var alldeles 

för tätt mellan de två huvudmålen (lunchen och middagen).  

 
Kl 12 och kl 4 det är väl relativt tätt där I: Mellan lunchen och middagen? IP: Mellan lunchen 

och middagen. Jag har fått mer än tillräckligt. Informant 5 

 

Detta medförde att de trodde att de åt mindre än vad de skulle ha gjort om målen var utspridda 

annorlunda över dygnet. De ansåg att de aldrig hann bli hungriga innan nästa måltid skulle 

serverades. Om målen inte skulle komma så tätt på eftermiddagen hade informanterna kanske 

hunnit bli hungriga och haft en önskan om mat.  

 

Någon hungerkänsla hann inte infinna sig. Det tycktes som målen serverades för tätt, när den 

ena måltiden var slut var det dags för nästa. 

 
Det är väldigt mycket mat tycker jag I: Hur menar du då? IP: Mat många gånger på dagen. I: 

Är det tätt IP: Ja det kan man väl säga. Nästan att när det ena är slut så kommer det andra. 

Informant 6 

 

Flera informanter hade själva funderat och gav förslag på en alternativ måltidsordning. Ett 

önskemål från flera informanter var att middagen skulle flyttas fram till senare på 

eftermiddagen mot kvällen och att ett mellanmål istället skulle serveras under eftermiddagen. 

Kvällsfikat kunde tas bort då det upplevdes som onödigt av flera informanter.  
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Jag skulle gärna vilja flytta fram allt ihop lite granna så att lunchen kom lite eller middan jag 

kallar det lunch …..Och sen den där eftermiddags också en halvtimma timma senare och sen 

ingenting och sen något frivilligt om det är någon som absolut vill ha något kaffe eller något 

lite lätt på kvällen då, en smörgås eller någonting. Informant 3 

 

Ett annat önskemål var också att flexibiliteten kring måltiderna skulle öka. Ett exempel var att 

måltiderna kunde serveras under längre tid så deltagarna hade större valfrihet att själva välja 

när de t ex skulle äta sin frukost. 

 
Det är ju så att du har ju med sjukhusfolk att göra, då borde det ha varit mycket längre tider, 

några kanske skulle vilja ligga lite längre på morgonen och några orkar inte gå upp och ska 

vakna till innan de ska äta. Informant 1 

 

En annan aspekt som en informant beskrev var att det var väldigt tätt mellan målen men 

samtidigt blev måltiderna ett välbehövligt avbrott på dagen – som annars kunde uppfattas som 

väldigt långsam. 

 
Vi äter och äter och äter. Men det beror ju också på om man är van att vara stor i maten eller 

inte. Men det är ju klart att det är ju ett avbrott också. Det är ju bra att vi får mat. Informant 8 

 

Platsen för måltiden 

I den andra kategorin framkom var patienten ätit sina måltider och hur olika detta hade 

upplevts. De flesta av informanterna hade de första dagarna av vårdtiden suttit i sängen  och 

ätit för att senare under vårdtiden kunna komma ut och äta i dagrummet. Att sitta i sängen och 

äta innebar att huvudändan på sängen höjdes så att patienten satt i max 90 graders vinkel med 

sängbordet framför som avlastningsyta för matbrickan.   Erfarenheten av att äta i säng och i 

dagrum varierade men de allra flesta av informanterna upplevde sängen som nödvändig de 

allra första dagarna men att få komma ut till dagrummet var både trevligare och mer socialt.  

 

Att äta i sängen 

Att få äta i sin sjukhussäng erfors vitt skilt av de olika informanterna. Någon tyckte det var 

helt godtagbart att äta i sängen medan någon annan ville komma upp ur sängen fortast 

möjligt.  

 

De flesta informanterna hade ätit i sängen vid något eller några tillfällen under de första 

dagarna efter operationen. De flesta upplevde det som acceptabelt och en nödvändighet att äta 

i sängen de första måltiderna efter operationen men när de väl hade kraft att komma upp så 

satt de hellre vid ett bord och intog sin måltid. De allra flesta informanterna kände att det var 

trevligare att få komma ut till dagrummet och äta men det fungerande under rådande 

omständigheter att inta sin måltid sittande eller halvliggande i sängen. Då smärtan hindrade 

några av deltagarna från att röra sig var det skönare att få ligga i sin säng och äta. 

 
Ja, de frågade vad jag ville, men då hade jag så pass ont så då ville jag äta i sängen. Sen 

försökte jag att gå upp så jag tror inte att det var mer än var det en eller två gånger, ja det var 

nog första dagen bara som tror jag åt i sängen……..Nej, men det bästa är ju att komma upp i 

alla fall, om man kan. Med det är klart att har man ont så är det nog skönt att få ligga kvar 
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och inte röra på sig allt för mycket. För jag vet då, då när de höjde för ryggen då det var bra 

till ett visst, för jag kunde inte, för de kunde inte höja så det blev så utan det blev ju lite 

liggande. Så det tycker jag var bra. Informant 2 

 

Informanterna beskrev flera olika anledningar till varför de valde att äta i sängen som smärta, 

orkeslöshet och att de inte kände sig tillräckligt starka för att orka komma ut i dagrummet. 

 

Erfarenheten av att halvligga eller sitta i sängen och äta var varierande. Någon informant 

tyckte att de inte riktigt kom åt maten. De sa att det var viktigt att vårdpersonalen hjälpte till 

så att de fick sitta upp ordentligt på ett smärtfritt sätt, för annars var det väldigt svårt att få i 

sig något. Någon informant upplevde det som väldigt negativt, denne tyckte inte om att sitta i 

sin säng och sängkläder under måltiden utan tyckte detta gav en obehagskänsla.  

 
Det är klart att man sitter ju inte bekvämt i en säng och äter, det är ju bättre att sitta vid ett 

bord. Det är svårt att kliva ur sängen när man är nyopererad. Informant 4 

 

Någon talade om att denne aldrig tyckt om att ”dricka kaffe på sängen” och därför inte tyckte 

om att inta sin måltid där heller. 

 
Jag är inte glad att sitta på sängen i de gamla sängkläderna. Informant 7 

 

En annan informant trivdes däremot med att äta i eller vid sängen. Denne hade inte varit ute i 

dagrummet vid någon måltid och ville inte dit ut. Denna informant trivdes med att äta i 

sängen och saknade inte dagrummet. Denne var nöjd med lugnet som rådde inne på rummet 

och ville inte behöva vara social med andra i dagrummet. 

 
Hur känns det att äta i din säng? IP: Inga problem. I: Det är bra där och du saknar inte 

dagrummet? IP: Nej absolut inte. Informant 6 

 

Att äta i dagrummet 

Informanterna påtalade att de upplevde det positivt att äta i dagrummet. De sa också att det 

var socialt att äta där. Det uppfattades som roligt och trevligt att äta tillsammans med andra i 

dagrummet. En sak som upplevdes positivt var att måltiden blev ett avbrott på dagen. 

Måltiden var något att hänga upp dagen på, något som gjorde det meningsfullt att gå ut i 

dagrummet för. Måltiderna i dagrummet blev något socialt och trevliga. De som tidigare ätit i 

sängen ansåg måltiden i dagrummet som mycket trevligare än vad den varit tidigare. 

Informanterna tyckte att maten smakade bättre när de hade det trevligt under tiden måltiden 

intogs. De flesta deltagarna trivdes med att äta med andra och tycket att det var socialt att äta 

tillsammans. 

 
Nä men det bästa är ju att komma upp i alla fall. Om man kan. Jag satt bland karlarna där 

oftast, det tyckte jag var roligt. Dom var jätteroliga. Ja det var trevligt. Nej, jag har försökt att 

gå så mycket och sätta mig där ute för det är ju bra att röra på sig. Nej, men det bästa är ju 

att komma upp i alla fall. Informant 2 
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Dels så har man att prata med, har man någon som man äter tillsammans med blir samvaron 

blir bra, så blir maten bättre också. Man uppfattar det så då, så är det. Informant 3 

 

Informanterna tyckte det var skönt att få komma upp ur sängen och få gå till dagrummet. De 

såg det som en träningsform/ ett träningspass att få promenera till dagrummet. Det var bra att 

få röra på sig och transporten till och från dagrummet i samband med måltiderna blev ett 

naturligt träningsmoment under dagen. De flesta informanterna ansåg att det var bäst att få 

komma upp och gå ut till dagrummet – så länge de orkade.  

 

Förflyttningen ut till dagrummet kunde upplevas som väldigt besvärlig men när de väl var på 

plats upplevdes dagrummet som positivt. Risken var att den smärtsamma promenaden gav en 

negativ bild av dagrummet och att de inte orkade/förmådde äta ordentligt när de var på plats 

p.g.a. smärtan och orkeslöshet efter en besvärlig promenad. Det upplevdes inte som något 

positivt när de inte orkade sitta kvar i dagrummet.  

 
Bara jag kom på plats så var det inte svårt. Det är ju just bara när jag går och förflyttar mig 

som det gör ont och det gör det ju fortfarande. Men inte när jag sitter så här. Informant 4 

 

En av informanterna upplevde att han/hon inte ville och orkade ta sig ut i dagrummet. Denna 

deltagare ville äta ensam på salen vid ett bord där inne på rummet. Hon var van att äta ensam 

hemma och trivdes med det. 

  
Nej i dagrummet nej det är sån sant jag inte orkat med inte känt att jag klarat av det riktigt 

än. Det tror jag inte det varit någon gång utan jag har ätit ensam. Ja det har varit mycket bra 

och jag föredrar faktiskt att äta ensam utan att behöva uppehålla ett samtal med en granne 

eller så. Jag hade en trevlig granne i sängen bredvid mig några nätter och vi hade ju 

tillräckligt att prata om. Informant 5 

 

Påverkad matlust 

I den sista kategorin framkom det att flertalet av informanterna upplevde att de hade dålig 

matlust under vårdtiden. Anledningar som uppgavs ge dålig matlust var illamående, 

muntorrhet och smärta. 

 

Illamående 

Några av informanterna hade känt illamående under vårdtiden. En av informanterna hade varit 

illamående vid något tillfälle under det första dygnet efter operationen och en annan informant 

hade upplevt illamående i samband med att maten skulle serveras vid en måltid. Illamåendet 

innebar att informanterna inte hade någon matlust. 

 
Har du upplevt det under vårdtiden något illamående? IP: Ja kanske när maten ska komma 

serveras uh ja I: Tar det emot då? IP: Ja det gör det men inte så jag var spyfärdig eller så. 

Informant 6 
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Muntorrhet 

Flera av informanterna klagade över muntorrhet. Orsaker till muntorrheten kunde enligt 

informanterna vara alla tabletter och syrgasbehandling. Muntorrheten påverkade 

smakupplevelsen genom att maten inte smakade bra. Detta ledde till ett behov av att dricka 

mycket och ofta. Muntorrheten försämrade smakupplevelsen samt ökade vätskeintaget och 

medförde ett minskat födointag. Det som oftast dracks för att lindra muntorrheten var vatten.  

 
Men det var säkert en del av mina mediciner och sånt där torrheten i munnen … min tunga 

hade ingen saliv. Informant 7 

 

Smärta 

Informanterna påtalade att smärtan påverkade måltiderna främst indirekt. Efter en smärtsam 

förflyttning ut till dagrummet kunde smärtan påverka informanterna vid måltiden. Smärtan 

hindrade inte patienten direkt från att äta men det ledde till ett försämrat födointag p.g.a. 

tröttheten/minskad aptit och dels genom att göra upplevelsen av dagrummet som mindre 

positivt. Ett störande moment under måltiden var också smärtan som uppstod när informanten 

satt i trånga stolar som gav ett tryck på operationssåret. 

 
Men det är ju smärtsamt att komma dit och sen är det man ska smärtstillande medel innan 

man går till dagrummet. Ut till matsalen för att man ska kunna gå och sitta och den där 

tajmningen har väl inte klickat I: Så har smärtan hindrat dig från att äta ? IP: Det sätter ner 

aptiten Det är smärtsamt det ska jag inte förneka det gör den. Informant 7 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur patienter som opererats för en höftfraktur upplever 

maten och måltidssituationen under sjukhusvistelsen efter operationen. 

 

Måltidsordningen 

Vårt resultat visar att informanterna upplever att de hade kunnat äta mera mat vid varje måltid 

om måltidsordningen skulle ha varit annorlunda. Flera av informanterna påtalade att de tyckte 

att det var för täta måltider och att de inte hann bli hungrig emellan målen.  

 

Vi har efter arbetet försökt finna vetenskapligt material som belyser måltidsordning på 

sjukhus men har inte funnit något sådant. Vad vi erfar är detta inte området inte forskat på. Vi 

har även tagit kontakt med dietist för att finna om andra discipliner arbetet med frågan men 

vad hon erfar finns det inga vetenskaplig belägg för hur måltidsordningen påverkar patientens 

födointag. Det vi har funnit är forskning som belyser hur olika dygnsrytmer påverkar 

födointag och kroppens metabolism men tycker inte att detta knyter an till vårt problem. Vi 

anser självklart att detta vore ett intressant forskningsområde att arbeta vidare med. 

 

Våra informanter beskrev måltidsordningen och hur variationer på denna kunde göra det hela 

bättre. Genom att skjuta på middagen till senare på eftermiddagen/kvällen och i stället ge ett 

större mellanmål under eftermiddagen så trodde hon att hon inte skulle vara mätt redan innan 
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maten kommit på tallriken. Att börja äta och redan vara mätt innan borde medföra ett minskat 

födointag – något som denna patientkategori inte är förtjänta av. Att dagens huvudmåltider 

(frukost – lunch – middag) serveras under åtta av dygnets 24 timmar (kl. 8-12-16) borde 

innebära att patienten fråntar sig möjligheten att tillgodo se sig all den näring och energi som 

han/hon verkligen behöver. Detta är ett organisationsproblem då det är många som är 

inblandade när måltiderna ska serveras på ett sjukhus. Dels så ska bemanningen på 

vårdavdelningarna vara tillräcklig hög för att patienterna skall få maten serverad och dels så 

ska maten tillagas i ett kök. Men genom en förändring tror vi det hade varit möjligt att minska 

patientens vårdlidande och öka dennes förutsättningar för en god rehabilitering och 

återhämtning efter höftfrakturen.  

 

Det som är anmärkningsvärt i vårt resultat var att informanterna inte upplevde sig hungriga på 

morgonen fastän att de inte hade ätit någon större måltid sedan klockan 16 på eftermiddagen 

före (hade också ätit smörgås och kaffe kl. 19). Vi antar att detta är ett tecken på att 

informanterna inte upplevde någon vidare hunger i samband med traumat de hade genomgått. 

Vi tror ändå att om måltidsordningen blev förändrad så det blev ett längre tidsspann mellan 

lunch och middag så skulle de äta bättre och på så vis få i sig mer näring och energi, som de 

såväl behöver för att optimera läkning och rehabilitering. 

 

Äta i dagrummet/sängen – träningen dit ut. 

Vårt resultat visar att de allra flesta informanter i studien upplevde dagrummet som positivt 

och socialt. En studie av Wright, Hickson och Frost (2006) visar att patienter som åt i 

dagrummet hade ett högre kaloriintag än patienterna som inte åt i dagrummet och det leder 

förmodligen till bättre nutritionsstatus och en förbättrad rehabilitering och detta 

överensstämmer väl med vårt resultat. Kan patienten äta i dagrummet medför det ett ökat 

födointag och en ökad känsla av välbefinnande.  

 

Men en av informanterna påtalade att transporten dit ut ibland kunde bli så mödosam så att 

när hon väl var där var orken slut – hon orkade knappt äta upp maten som hon blivit serverad. 

Man kan därför fråga sig om vi som vårdpersonal ibland är för fokuserad på att få ut 

träningsmoment vid alla tillfällen. Vore det bättre om patienten åkte rullstol ut i dagrummet 

för att äta mat för att vid ett senare tillfälle få gå samma sträcka – så denne orkade äta optimalt 

när maten serverades? Att äta tillsammans innebar en social och trevlig stund på dagen – 

något att se fram emot under dagen som annars kunde upplevas som ganska långsam. Att äta 

tillsammans och ha trevligt under tiden kunde säkert förbättra födointaget och därigenom 

minska malnutrition och vårdlidande.  

 

Energität kost 

Vårt resultat visar att informanterna upplevde en ständig mättnadskänsla. De upplevde aldrig 

att de var hungriga och de tyckte att de fick på tok för mycket mat. En av informanterna 

påtalade att hon orkade äta upp maten när hon bad om en halv portion. Allt detta i ett tillstånd 

då kroppen är i behov av mycket extra energi.  

 

Nutritionen är en viktig faktor för tillfrisknandet då det finns starka samband med 

malnutrition och ökad sjuklighet, dödlighet och förlängd vårdtid (Socialstyrelsen, 2000). 

Vikten av att en patient med en höftfraktur får i sig en fullvärdig måltid kan inte nog 

uppmuntras. Våra deltagare påtalade att de inte upplevde någon hunger, att 

portionsstorlekarna var för stora, att måltiderna kom för tät och att de aldrig hann bli 

hungriga. Ger vi denna patientkategori fel sort kost? Ska dessa patienter ha ”vanlig” 
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sjukhusmat (normalkost) eller ska de ha någon annan form av kost? Skulle det vara bättre att 

de första dagarna fick energi- och näringsberikad kost där portionerna inte är så stora? Det var 

en skrämmande upptäckt att informanterna inte upplevde någon hunger fastän att de sa att de 

inte åt alls mycket. Är detta generellt bland inneliggande patienter eller enbart i denna 

patientkategori som så väl behöver all tänkbar energi de kan få i sig? 

 

Vårt resultat är i linje med en studie som gjordes i Lund (2006) på äldre friska patienter som 

ådragit sig en höftfraktur. Studien gick ut på att ta reda på om det blev färre postoperativa 

komplikationer om patientens nutritionsstatus tillgodosågs. De som var med i studien var över 

60 år och medel åldern var 78 år i kontrollgruppen och 84 år i forskningsgruppen och de hade 

antingen ådragit sig en cervikal höftfraktur eller en trokantär höftfraktur. De blev opererade 

inom 48 timmar. Båda grupperna fick den vanliga sjukhusmaten och dryck men 

forskningsgruppen fick även 1000ml Vitramix® (intravenöst, 1000kcal) dagligen i tre dagar 

från och med dag 1 som följdes av 7 dagars oralt intag av Fortimel® 2x200 ml (400kcal) 

dagligen. Risken för frakturrelaterade komplikationer i kontrollgruppen var större (70 %) än i 

forskningsgruppen (15 %). I kontrollgruppen dog fyra patienten inom 120 dagar. Detta trotts 

att medelåldern var högre i kontrollgruppen. Den nutritionsberikade kosttillägget resulterade i 

mindre komplikationer och lägre dödlighet inom 120 dagar postoperativt (Eneroth, Olsson & 

Thorngren, 2006). 

 

Hur kan vi som vårdpersonal bli bättre på att upptäcka de patienter som inte får i sig 

tillräckligt med näring och energi? Enligt Pedersen (2005) finns det metoder att identifiera 

riskpatienterna som behöver extra energi. Genom att jämföra patientens faktiska födointag 

med det egentliga behovet av mat och vätska kan dessa patienter enkelt upptäckas. När de är 

identifierade kan vårdpersonalen med olika omvårdnadshandlingar som t.ex. energi- och 

näringsrik kost höja patientens vätske- och näringsintag.  

 

Flertalet är de mat- och vätskeregistreringslistor som finns ute på vårdavdelningarna men kan 

vi i stället standardisera vården så att samtliga patienter i denna patientkategori får energität 

kost? Om alla patienter som opererats för en höftfraktur fick detta skulle vi inte missa någon 

av dessa patienter och vi kunde kanske spara tid för vården – den tid det tar att mäta och 

registrera. En nackdel med att först mäta, utvärdera och sedan ge patienten energität kost är att 

vi missar något vårddygn innan patienten får den extra energi som han/hon så väl behöver. 

Tiden på sjukhuset är inte så lång och ett dygn utgör i normalfallet 10 % av vårdtiden. 

 

Metoddiskussion 

När vi startade med detta arbete var vår förhoppning att vi skulle använda oss av en 

fenomenologisk metod med livsvärldsansats. Tyvärr insåg vi i samband med att vi startat med 

intervjuerna att vi skulle bli tvungna att byta metod då materialet blev för begränsat för att 

kunnas behandlas med en sådan metod. Vi valde då att analysera materialet med en kvalitativ 

innehållsanalys. Anledningen till metodbytet var att vi ansåg att det var viktigare att få 

kunskap om vad dessa patienter upplevde än att hålla oss trogen till en metod. 

 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) skriver att den kvalitativ metod är en väl fungerande 

och lämplig metod för att få fram individers upplevelser, eftersom den ger individerna 

möjlighet att prata fritt. Vi valde att intervjua åtta personer och det kändes som att ämnet blev 

mättat efter dessa intervjuer. Kvale och Birkmann (2009) menar att informanterna ska vara så 

många som behövs för att få kunskap om det som undersöks. Vi tror inte att det hade 

framkommit något ytterligare i ämnet även om vi hade intervjuat fler personer. Möjligtvis 
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hade vi kunnat få fram andra varianter på upplevelserna eller särdrag om vi hade intervjuat 

flera informanter. 

 

Under analysarbete fann vi det svårt att avgränsa vissa viktiga delar ur analysenheten. Ibland 

tyckte vi att de hörde till två kategorier och det var då viktigt att vi stannade upp och gick 

tillbaks till helheten. Det var också mycket viktigt att vi inte utelämnade någon data som 

svarade på syftet bara för att vi saknade en lämplig kategori. För att detta inte skulle hända har 

vi hela tiden fått gå tillbaks till helheten och låtit analysarbetet ta tid. Om analysarbetet går för 

snabbt finns det risk för att viktig data går förlorad. 

 

Under intervjuperioden märktes det tydligt att våra informanter (mestadels äldre kvinnor) var 

ovana och obekväma med att bli intervjuade med sådana här frågor. De ville att vi skulle 

ställa frågor som de kunde svara ja och nej på. De upplevdes som ovana vid situationen om att 

berätta fritt och fann det svårt i början av intervjuerna och frågade ofta om vi inte hade andra 

frågor. Vi tyckte ändå att metoden med öppna frågor var bra. När vi kände att informanterna 

svävade ut från det vi försökte fånga fick vi med enkla frågor få in dem på rätt spår i gen. När 

vi gjorde de sista intervjuerna märkte vi att det var svårt att inte påverka informanten med det 

som vi fått reda på under de tidigare intervjuerna. Här var vi tvungna att bli så medvetna om 

vår förförståelse att vi kunde hålla den tillbaks så att den inte avspeglade sig i intervjun. 

Dahlberg (1997) beskriver förförståelse som den bakgrund som vi har med oss för att förstå. 

Förförståelse är något som finns med. Vi kan inte förstå utan vår förförståelse men 

förförståelsen är inte konstant. Vår förförståelse kan innebära ett hinder för öppenheten det 

vill säga våra förutfattade meningar eller fördomar kan begränsa intervjun. 

 

En svaghet för studien var att de flesta deltagarna var kvinnor. Men tyvärr vårdades väldigt få 

män under intervjuperioden som kunde inkluderas i studien och flertalet av dem som opereras 

och vårdas för en höftfraktur är kvinnor, så studien speglar på så vis verkligheten.  

 

Vi tror också att den generation som vi har intervjuat fortfarande är mycket tacksamma och 

inte vana att ställa krav utan anpassar sig utan att klaga. Hade vi valt att intervjua en annan 

grupp som hade varit yngre tror vi att resultatet kunde sett annorlunda ut.  

 

Undersökningsperioden då intervjuerna skulle pågå blev utdragen. Det var svårt att få tag på 

informanter till studien och det kändes som avdelningen aldrig förr haft så få patienter med 

höftfrakturer som när vi skulle påbörja våra intervjuer. Att vi dessutom arbetade på 

avdelningen förenklade inte det hela då det var av största vikt att vi inte vårdat informanterna 

som patienter för att denne inte skulle hamna i beroendeställning till oss. Vi fick hela tiden 

tänka oss för när det gällde bemanning och placering på avdelning för att intervjuerna skulle 

kunna genomföras. Det hade kanske varit lättare att genomföra intervjuerna på ett annat 

sjukhus men det var måltidssituationen på aktuellt sjukhus som var intressant för oss. 

 

Praktisk implikation 

När vi nu har analyserat färdigt vårt resultat och har skaffat oss ny kunskap har vi även 

funderat över hur denna kunskap ska komma till användning för fler än bara oss själva. Det 

finns mycket att arbeta vidare med inom detta område. Vi har kommit fram till några olika 

rutiner som vi med relativt enkla medel kan ändra på. Det vi kan ändra på med små medel är 

att ge alla patienter som opererats för en höftfraktur energi- och proteintät kost de första 

dagarna efter operation. Energität kost innebär en mer mängd kalorier i en mindre mängd mat. 

Vidare kan vi införa synsättet att inte se träningstillfället ut till matsalen som ett obligatoriskt 
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träningstillfälle. Det är bättre att patienten får ta sig till matsalen med rullstol om han/hon inte 

orkar gå hela vägen. Träningstillfället kan istället tas någon gång mellan måltiderna. Det är 

bättre att patienten orkar äta maten som ska serveras än vara väldigt trött efter ett 

träningsmoment och inte orka äta och därigenom missa intaget av näring och energi. 

 

Det kommer att behövas lite mer arbete med för att ändras på är måltidsordningen. Detta blir 

en större organisatorisk fråga då maten lagas i ett centralkök för hela lasarettet och det 

kommer att påverka flera olika personalkategorier för att få det genomfört. Vi ser det inte som 

en omöjlighet och kommer att försöka driva detta vidare. Förslaget kommer att vara att 

måltidsordningen blir följande: frukost kl 8, lunch kl 12, mellanmål med smörgås kl 14-15 

och middag kl 18 med kaffe.  

 

Det sista som vi hoppas på att kunna genomföra är att denna patientgrupp kommer att få total 

parenteral nutrition rutinmässigt i samband med operationen. Forskningen visar på att det 

finns mycket att vinna på om vi satsar lite extra på denna patientgrupp i början av vårdtiden. 

Vår förhoppning är att vår forskning och tidigare forskning kommer att leda till att detta kan 

bli genomfört inom en snar framtid.  

 

Vi tror och hoppas att vår studie ska leda till ett förbättrat nutritionsstatus för patienter som 

ådragit sig en höftfraktur. Genom ett förbättrat nutritionsstatus kan förhoppningsvis också 

patientens lidande minskas och en samhällsekonomisk vinst skapas. 

 

Överförbarhet 

Vi tror att stora delar av resultatet kan användas/appliceras på andra patientkategorier/enheter 

förutom den som studien gjordes på. Höftfrakturer drabbar många i den äldre befolkningen, 

50 % av alla kvinnor som fyller 90 år (Thorngren, 1995). Vi tror att denna kunskap även kan 

användas på andra enheter som vårdar dessa patienter även om deras måltidsordning/situation 

inte är helt identisk med hur den var vid intervjutillfället på det aktuella sjukhus.  

 

Upplevelsen om hur det är att äta i sjukhus miljön kan förmodligen även appliceras på andra 

patientkategorier, andra som också blivit opererade eller blivit inlagda på grund av annan akut 

åkomma. 

 

Fortsatt forskning 

Under tiden vi genomfört denna studie har vi fått en mängd frågeställningar som hade varit 

intressanta att utforska vidare. Det finns mycket att forska på inom området. Sådant som 

fångat oss där vi ser att det finns en praktisk betydelse för vården kring patienten är att ta reda 

på om patienten skulle äta mer om måltidsordningen ändrades och om alla patienter som 

opererats för en höftfraktur fick energität kost, hur skulle då kaloriintaget ändras? Vidare 

upplevde våra informanter att matens portionsstorlek var väldigt stora. Är detta specifikt för 

denna patientkategori eller är det en generell upplevelse bland sjukhusets patienter. Något 

som också vore intressant att studera vidare är vad som händer med patients mat- och 

måltidssituation efter sjukhusvistelsen. Att födointaget blir förändrat (minskat) i samband med 

sjukhusvistelse och operation är kanske inte så konstigt men vad händer när patienten 

återvänder till sitt ordinarie boende. Äter de som de gjorde innan traumat eller blir det 

förändrat? Har de samma möjlighet att laga sin mat i hemmiljön efter operationen eller blir 

det inskränkningar som leder till ett fortsatt nedsatt energi- och näringsintag? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Patientinformation 

 

Som ett led i vår magisteruppsats vid institutionen för vårdvetenskap på högskolan i Borås vill 

vi undersöka hur du har upplevt maten och måltidssituationen under de första dygnen efter din 

höftledsoperation. Vi tror att dina erfarenheter kommer vara till stor hjälp för att förstå hur du 

har upplevt maten och måltidssituationen och att detta i förlängningen kan leda till en 

förbättrad vård.  

 

På vårdavdelningen kommer du att tillfrågas om du är intresserad av att låta någon av oss 

intervjua dig. Om du svarar ja, kommer vi att ta kontakt med dig. Intervjun kommer att ta 

cirka en timme och genomföras i ett enskilt rum på sjukhuset, innan du skrivs ut från 

avdelningen. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande under studiens 

gång utan att ange någon närmare förklaring. Ditt deltagande eller inte deltagande i studien 

kommer inte att påverka din fortsatta vård. 

 

Det insamlade materialet kommer att handhas av personer som ingår i forskningsprojektet och 

behandlas konfidentiellt. Det som du har sagt kommer att avidentifieras, sparas och enbart 

användas för forskningsändamålet. 

 

Vid frågor kan du kontakta den sjuksköterska som tillfrågat dig om du vill vara med i studien 

eller någon av oss ansvariga för studien. 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

_______________ __________________ __________________ 

 

Maria Oskarsson Hanna Lundblad Sylvia Määttä 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitetslektor Handledare 

Magisterstuderande vid Magisterstuderande vid Institutionen för Vårdvetenskap 

Institutionen för Vårdvetenskap Institutionen för Vårdvetenskap Högskolan i Borås  

Högskolan i Borås Högskolan i Borås 033-43 54 705 (arbete) 

0322-22 63 89 (arbete) 0322-22 63 89 (arbete) 0707-67 41 76 (mobil) 

0702-118 109 (mobil) 0705-34 62 81 (mobil) 
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Samtycke till studien om upplevelsen av maten och måltidssituationen under de första dygnen 

efter en höftledsoperation. 

 

Jag har informerats om studien muntligt och även tagit del av den skriftliga 

patientinformationen. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att 

jag har rätt att avbryta mitt deltagande när jag vill under studiens gång. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Ort och datum 

 

 

______________________ 

Namnteckning 

 


