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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

I Sverige beräknas 1,8 miljoner människor ha hypertoni. Obehandlad hypertoni kan leda 

till bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njursjukdom. Behandling för hypertoni 

kan innefatta både medicin och egenvård. Sjuksköterskan är ett viktigt stöd för patienten i 

dennes egenvård. Författarna fick intresse för ämnet då de upplevde att många 

hypertonipatienter hade svårt att följa råd om egenvård och ville identifiera faktorer som 

påverkade detta för att i sin framtida sjuksköterskeroll kunna stötta dessa patienter.  

 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar förmåga till egenvård hos patienter med 

hypertoni. 

 

 

Metod  
 

Allmän litteraturöversikt där fem kvantitativa och tio kvalitativa artiklar analyserades. En 

matris användes för att sammanställa artiklarna. 

 

 

Resultat 
 

Flera olika faktorer kom fram som främjade eller hindrade förmåga till egenvård. De 

delades in i tre olika kategorier: sociala- och samhällsfaktorer, personliga faktorer och yttre 

faktorer. Under dessa var subkategorier faktorer som främjar egenvård och faktorer som 

hindrar egenvård. 

 

 

Slutsats 
 

Faktorer som påverkade förmåga till egenvård var både främjande och hindrande. 

Främjande faktorer var bland annat self-efficacy, familjestöd, utbildningsnivå och en bra 

vårdkontakt. Hindrande faktorer kunde vara låg self-efficacy, bristande kunskap, 

stigmatisering, ekonomiska förutsättningar och ingen eller låg motivation. Att identifiera 

och vara medveten om faktorer som påverkar egenvård skulle underlätta för vårdgivare att 

vara mer ödmjuk inför de utmaningar som patienterna står inför. Sjuksköterskan har därför 

en viktig roll i att identifiera egenvårdsförmåga hos patienter med hypertoni för att kunna 

fylla kunskapsluckor och stötta dem.   

 

 

Nyckelord: Egenvård, Främjande faktorer, Följsamhet, Hindrande faktorer, Hypertoni 
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BAKGRUND 

Inledning 

Hypertoni är en tyst folksjukdom som många gånger inte har några synliga symtom och 

inte ger besvär som patienten kan reagera på. Enligt Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering [SBU] beräknas det vara 1,8 miljoner personer i Sverige som lider av 

hypertoni (SBU, 2004).  

 

Detta är ett ämne som intresserar oss då hypertoni är vanligt förekommande i vården och 

en diagnos vi träffat på mycket under vår verksamhetsförlagda utbildning. Trots att 

riktlinjer kring behandling och bra medicinering finns, är en stor del av patientgruppen 

underbehandlade (O'Brien, 2017).  

 

Hypertoni 

Hypertoni, högt blodtryck, är ett tillstånd där blodtrycket mäts till 140 mmHG systoliskt, 

då hjärtat pumpar, och 90 mmHG diastoliskt, då hjärtat slappnar av, vid minst tre tillfällen 

under loppet av några veckor eller månader. Blodtrycket kan mätas både liggande och 

sittande efter 5-10 minuters vila (Ericson & Ericson, 2012). Det arteriella blodtrycket beror 

på hur mycket blod hjärtat pumpar ut och motståndet i arteriolerna, perifera artärerna, så 

kallade resistanskärl. Grundorsaken till hypertoni är att ett förhöjt perifert motstånd skapas 

i resistanskärlen. Det finns inte en enskild orsak till hypertoni utan flera faktorer leder fram 

till utvecklingen av högt blodtryck. Några riskfaktorer och sjukdomstillstånd som kan leda 

till hypertoni är ålder, ökad blodvolym, stort alkoholintag, etablerad njursjukdom, intag av 

vissa läkemedel och övervikt (Ericson & Ericson, 2012). Även kön, hereditet, 

hyperlipidemi, diabetes, snarkning och stress är faktorer som kan påverka 

blodtrycksförhöjningen (Lindstedt & Nilsson, 2008).  

 

Hypertoni är ofta symtomlöst eller har väldigt vaga symtom som lätt tros tillhöra en 

naturlig del av åldrandet. Därav att hypertoni är känt som “the silent killer” - med det 

menas att många går med en obehandlad hypertoni som hinner få en dödlig utgång utan att 

personen visste om att de hade för högt blodtryck (Kear, 2015). Vaga symtom som kan 

uppstå vid hypertoni är huvudvärk, lätt yrsel och nedsatt känsel i händer och fötter 

(Hultgren, Jonasson & Billhult, 2014). Att upptäcka förhöjt blodtryck hos patienten är av 

yttersta vikt för att kunna sätta in behandling så fort som möjligt och på så sätt undvika 

insjuknande i hypertonirelaterade följdsjukdomar såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och 

njursjukdom (Ericson & Ericson, 2012). Undvikandet av insjuknande i följdsjukdomar 

leder även till en minskad kostnad för samhället. Första åtgärden för att behandla hypertoni 

är att se över möjliga livsstilsförändringar (Ericson & Ericson, 2012). Bland kroniska 

sjukdomar är hypertoni en av de största anledningarna att livslängden förväntas vara lägre 

samt att livskvaliteten påverkas negativt (Saleem, Hassali & Shafie, 2014). Exempelvis 

efter att ha fått diagnosen hypertoni upplevde flera patienter enligt Hultgren, Jonasson och 

Billhult (2014) att deras nya livssituation präglades av en känsla av sårbarhet. 

 

Egenvård vid hypertoni 

Vård vid hypertoni innefattar ofta flertalet läkemedel, kostrestriktioner eller viktnedgång, 

motion, stresshantering, rökstopp, minskning av alkoholintag och blodtrycksmätning i 

hemmet (Kear, 2015). Enligt Socialstyrelsens (SOSFS 2009:6) definition av egenvård är 
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det en hälso- eller sjukvårdsåtgärd som sjuksköterskan, eller annan legitimerad 

sjukvårdspersonal, bedömt att patienten själv kan utföra. Omvårdnadsteoretiker Dorothea 

Orem menar att egenvård kräver kunskap och flera färdigheter hos patienten. Det är inte 

bara genomförandet av själva handlingen som är egenvård, det är sambandet och relationen 

mellan flera faktorer som utgör egenvården (Orem, 2001). Patienten behöver se över alla 

sina möjligheter till egenvård och anpassa det till sitt dagliga liv. Beroende på diagnosen 

kan egenvården kräva både mycket tid, kunskap och uppoffringar. Orem (2001) ser 

sjuksköterskan som en del av patientens egenvård framför allt genom sitt bidrag till 

patientens kunskap. 

 

Sjuksköterskan ska arbeta förebyggande för att motverka högt blodtryck och 

komplikationer, detta genom att skapa en medvetenhet hos patienten. Utifrån patienten får 

sjuksköterskan bedöma hens förmåga och motivation till att utföra egenvård. Det är av stor 

vikt att sjuksköterskan gör en noggrann och korrekt bedömning av detta då hälsofrämjande 

livsstilsförändringar är en stor utmaning för många (Ali & Taha, 2015). Kear (2015) kan 

styrka Orems teori i sin forskning där hon menar att det är viktigt med samarbete mellan 

sjukvårdspersonal och patient för att patienten ska kunna leva med och klara av sin 

sjukdom. Egenvården kan innehålla strikta begränsningar i dagliga livet och vara väldigt 

krävande vilket i sin tur kan leda till dålig följsamhet. Kear (2015) menar att 

sjukvårdspersonalen har en viktig roll i att göra patienten delaktig i sin egenvård och på så 

sätt höja både vårdkvaliteten och livskvaliteten för patienten och även sänka kostnaderna 

för samhället. 

 

Livsstilsförändringar vid hypertoni 

Fysisk inaktivitet antas vara orsaken till 5-13 procent av alla fall av hypertoni. Fysisk 

aktivitet visar effekt på blodtrycket både kortsiktigt, några timmar efter aktivitet, men även 

en mer långvarig effekt. För att bibehålla den blodtryckssänkande effekten måste fysisk 

aktivitet utföras kontinuerligt. Viktminskning hos överviktiga är också ett sätt att 

förebygga eller behandla hypertoni (Samadian, Dalili & Jamalian, 2016). Enligt Samadian, 

Dalili & Jamalian (2016) har 50 procent av människor med hypertoni en viss känslighet 

mot salt som innebär att deras blodtryck minskar vid saltreducerad kost. Dietary Approach 

to Stop Hypertension (DASH) är en amerikansk diet med syfte att minska blodtrycket. 

Dieten innefattar frukt, grönsaker, mejeriprodukter med låg fetthalt, fullkorn, nötter, frön, 

baljväxter och ett lägre intag av kött och mättade fetter. Även den nordiska dieten som 

innefattar fullkorn, rapsolja, bär, frukt, grönsaker, fisk, nötter och mejeriprodukter med låg 

fetthalt har väldigt gynnsam effekt på blodtrycket (Ndanuko, Tapsell, Charlton, Neale & 

Batterham, 2016). Studier visar att alkohol är en viktig justerbar riskfaktor för hypertoni. 

Att minska eller sluta med rökning har också visat på goda resultat (Samadian, Dalili & 

Jamalian, 2016). En annan metod för patienter att ta kontroll och utföra egenvård är att 

patienterna själva får mäta blodtrycket hemma vilket enligt studier har visat positiv effekt 

(Hill, 2016).  

 

Egenvård enligt Dorothea Orems teori 

Orems teori och tankar om egenvård publicerades första gången 1971. Det är en 

omvårdnadsmodell i tre delteorier som innefattar en teori om egenvård, en om 

egenvårdsbrist och en teori om omvårdnadssystem (Orem, 2001). 
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Orem definierar egenvård som något människan leder och styr själv för sin egen skull. Det 

i sin tur kräver både kunskap och skicklighet som lärs genom sociala kontakter och 

kommunikation i det sociala rummet en befinner sig i, genom erfarenhet och 

uppväxtmiljöer samt genom olika stadier av ens egen hälsa. Enligt Orem kräver egenvård 

att patienten har tid, ekonomiska möjligheter, fysisk och psykisk energi samt vilja att 

utföra egenvård. Dock kan möjligheten att utföra egenvård falla om patienten saknar 

teoretiska och praktiska kunskaper om själva utförandet (Orem, 2001). Egenvårdsbrist 

menar Orem är när människan inte längre kan tillgodose sina egna omvårdnadsbehov på 

grund av begränsningar och hinder. Det är då de är i behov av professionell omvårdnad. 

Det kan vara vid sjukdomstillstånd, olyckshändelser, inre och yttre faktorer. Exempel på 

inre faktorer är ålder medan yttre faktorer kan vara en tragisk händelse i personens närhet. 

Egenvårdsbrist kan vara både permanent som övergående. Vilken typ av egenvårdsbrist 

patienten har kan vara en riktlinje för vilka metoder som ska användas för att hjälpa och 

förstå patienten (Orem, 2001). Omvårdnadssystemet är den teori som förenar Orems två 

ovannämnda teorier om egenvård och egenvårdsbrist. Det är sjuksköterskans handlingar 

tillsammans med patientens handlingar som blir omvårdnadssystemet för att kompensera 

obalansen mellan egenvårdsförmåga och bristen på egenvården. Orem ser 

omvårdnadssystem som en praktisk förmåga som kan förbättras genom lärande, utvecklas 

genom att öva, förhöja eller justera den befintliga kapaciteten. Sjuksköterskan kan upprätta 

en omvårdnadsplan för att förtydliga hur uppgifterna ska delas mellan sjuksköterskan, 

patienten och anhörig för att nå uppsatta mål. Det efter att sjuksköterskan gjort en 

bedömning om och i vilken utsträckning omvårdnad är nödvändig och bedömning om 

patientens förmåga till egenvård. Sjuksköterskan ska kompensera det som patienten saknar 

i sina kunskaper eller förmågor genom att stötta, vägleda och utbilda både patienter som 

anhöriga (Orem, 2001). 

 

Orem menar att patientundervisning är en bra metod för att hjälpa människor att utveckla 

sitt kunnande och sin skicklighet som gynnar deras egenvård. Det kräver att patienten är 

intresserad av att lära sig och mottaglig för det. Patientundervisning ställer även krav på 

sjuksköterskan som bör inse var patientens kunskap inte räcker till och ska kompletteras. 

Sjuksköterskan behöver även ta hänsyn till patientens livsstil, vanor, tidigare erfarenheter 

och förväntningar för att kunna ge bästa möjliga patientundervisning (Orem, 2001). 

 

Self-efficacy 

Self-efficacy är ett begrepp myntat av Albert Bandura (Bandura, 1997). Det syftar till att 

förklara en persons tro på sin egen förmåga i en viss handling. Det påverkar i sin tur hur 

mycket ansträngning personen gör för att nå sina mål, hur länge personen orkar trots hinder 

och misslyckanden och deras motståndskraft emot motgångar. Det påverkar även om deras 

tankemönster är positivt eller negativt, hur mycket stress och ångest de upplever när de 

handskas med krav från omgivningen och hur mycket av deras framgångar de uppfattar 

(Bandura, 1997). I fortsättningen kommer det engelska ordet self-efficacy användas för att 

beskriva tron på sin egen förmåga i detta arbete.  

 

Problemformulering 

Hypertoni är en vanlig folksjukdom i Sverige där 1,8 miljoner människor tros vara 

drabbade (SBU, 2004). Obehandlad och underbehandlad hypertoni kan leda till flertalet 

följdsjukdomar (Ericson & Ericson, 2012). Den livssituation som människor med 
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hypertoni finner sig i kan präglas av en känsla av sårbarhet och egenvård kan upplevas som 

en begränsning i hur de vill leva sina liv (Hultgren, Jonasson och Billhult, 2014). Vid 

hypertoni kan egenvård innebära kostrestriktioner, viktnedgång, motion, stresshantering, 

sluta eller minska med rökning och alkohol vilket kan upplevas som en stor begränsning i 

livet och leda till minskad följsamhet (Kear, 2015). Eftersom alla har olika förutsättningar 

som mognad, hälsotillstånd, yttre förhållanden och potential är det sjuksköterskans uppgift 

att identifiera dessa. Egenvård, enligt Orems teori, innefattar bland annat egenvårdsbrist 

där patienten själv inte kan tillgodose sitt omvårdnadsbehov och sjuksköterskan måste 

träda in och stötta patienten för att nå bättre resultat i sin egenvård. I sjuksköterskans 

arbetsuppgift ingår att främja patienters egenvård (Orem, 2001) och det är därför relevant 

att kartlägga olika faktorer som påverkar följsamheten till egenvård.  

 

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar patientens förmåga till egenvård vid 

hypertoni.  

 

 

METOD  

Val av Metod 

För att besvara denna studies syfte valdes en allmän litteraturöversikt som metod. Metoden 

innebär att skapa en övergripande bild över det aktuella forskningsläget (Friberg, 2017). En 

litteraturöversikt kan visa på om det behövs mer forskning inom valt ämne (Polit & Beck, 

2017). Författarna valde att ha med kvalitativa och kvantitativa studier för att besvara 

syftet och identifiera faktorer som bidrar till egenvårdsåtgärder. Kvalitativa studier avser 

att frambringa förståelse för ett valt fenomen som har att göra med patientens erfarenheter, 

upplevelse, förväntningar eller behov (Friberg, 2017). I denna studie avser det förståelse 

för patientens förmåga till egenvård. Kvantitativa studier visar på orsakssamband och 

forskaren är i sitt arbete mer objektiv för att få fram resultatet (Polit & Beck, 2017) 

Fördelen med att inkludera både kvantitativa som kvalitativa studier ligger i att båda 

metoderna kan minska de svaga sidorna hos varandra. Detta kan i sin tur verka positivt på 

trovärdigheten i denna litteraturöversikt (Borglin, 2017).  

 

Urval  

Enligt Polit och Beck (2017) bör en välgjord litteraturöversikt ha tydliga urvalskriterier för 

att avgränsa och göra studien reproducerbar. En avgränsning som användes var 

tidsintervallet 2008-2018 för att inkludera den senaste forskningen. Som inklusionskriterie 

i denna studie användes engelska då det är ett språk som båda författarna behärskar. Endast 

artiklar som är peer-reviewed har inkluderats. Peer-reviewed innebär att artikeln är 

granskad av andra forskare inom samma område innan publicering (Polit & Beck, 2017). 

Enbart originalartiklar har inkluderats. Ett krav från författarna var att artiklarna skulle 

uppnå hög till medel kvalitet enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (se 

Bilaga A). Undersökningarna var gjorda på både män och kvinnor med krav att de hade 

diagnosen primär hypertoni eller hög risk för hypertoni. Alla nationaliteter och etniciteter 
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har inkluderats. Som exklusionskriterie valdes patienter med sekundär hypertoni och barn 

under 18 år. Artiklar som saknat eller haft otydliga etiska argument har inte använts.  

 

Datainsamling  

Det första steget för att hitta relevanta studier är att utforma en sökstrategi där författarna 

redovisar vilka artiklar som sökts efter och hur författarna gått tillväga (Kristensson, 2014). 

För att söka artiklar till denna litteraturöversikt användes två databaser. Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) som innehåller stort antal artiklar inom 

det vårdvetenskapliga området och Public Medline (PubMed) som innehåller litteratur 

främst inom medicinsk vetenskap (Kristensson, 2014). För att söka i dessa databaser har 

Medical Subject Headings (MeSH-termer) och CINAHL subject headings använts för att 

identifiera rätta ämnesord (Polit & Beck, 2017; Kristensson, 2014). En databassökning 

gjordes under handledning tillsammans med personal från Sophiahemmet Högskolas 

bibliotek för att effektivisera sökningarna och få råd om lämpliga MeSH-termer och 

CINAHL subject headings och hur olika begränsningar kan användas vid sökningar. 

Sökorden som användes för datainsamling var: hypertension, self-management, self-

efficacy, selfcare, attitude, attitude to health, patient attitudes, compliance, patient 

compliance, health behavior.  

 

Databassökning 

De valda sökorden har kombinerats på olika sätt med booleska sökoperatorer för att bredda 

sökningen. Booleska termen AND används för att kombinera sökorden med varandra och 

OR för att söka antingen det ena eller det andra sökordet (Kristensson, 2014). 

Databasssökningen presenteras i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas 

och 

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

1. 

PubMed 

180417 

"self care" OR "self-

management" OR "self 

efficacy" AND "attitude" OR 

"attitude to health" AND 

"hypertension" AND "patient 

compliance" OR 

“hypertension” AND 

"compliance" 

128 29 11 2 

2. 

CINAHL 

180417 

“hypertension” AND “patient 

attitudes” AND “self care” 

AND “self efficacy” 

2 2 1 1 

3. 

CINAHL 

180417 

“hypertension” AND “self 

care” AND “self-efficacy” OR 

“patient compliance” 

61 40 17 3 
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4. 

CINAHL 

180423 

“hypertension” AND “patient 

compliance” AND “health 

behavior” 

30 24 14 2 

5. 

CINAHL 

180424 

“hypertension” AND “attitude 

to health” AND “patient 

compliance” 

19 17 6 1 

Totalt 
 

240 112 49 9 

 

Manuell sökning 

Enligt Karlsson (2017) kan en manuell sökning utföras via andra artiklars referenslistor. 

Den manuella sökningen ledde till att 32 abstrakt lästes varav 21 i sin helhet. Sex av dessa 

inkluderades sedan i resultatet. Dessa artiklar är markerade med (**) i referenslistan. 

 

Databearbetning 

Studierna som inkluderats i en litteraturöversikt ska granskas för att säkerställa att de håller 

tillräckligt hög kvalitet för att ingå i resultatet (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). 

Avsikten med granskningen var att sortera bort de studier som inte var relevanta för syftet 

(SBU, 2014). Första steget var att båda författarna, individuellt, sökte efter artiklar med 

valda sökord. Artikeltitlar som inte verkade överensstämma med syftet valdes bort. Efter 

det lästes 112 abstrakt där författarna tog ställning till relevans för syftet. De artiklar där 

abstraktet ansågs vara tillräckligt intressant, sparades för att sedan läsas av båda 

författarna. I fulltext lästes 49 artiklar för att se om de svarade på syftet. Efter det återstod 

31 artiklar som lästes igen för att säkerställa att de uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterier. Nio artiklar valdes ut för att inkluderas i resultatet. Artiklarna från 

databassökningen och manuella sökningen bedömdes enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (se Bilaga A). Granskningen gjordes för att få en vetenskaplig 

klassificering och säkerställa kvaliteten. Dessa 15 artiklar uppfyllde hög eller medel 

kvalitet. De inkluderades i artikelmatrisen för att ingå i studien (se Bilaga B).  

 

Dataanalys  

För att analysera valda artiklar till denna studie användes en integrerad analys. En 

integrerad analys gör att resultatet kan presenteras på ett överskådligt sätt (Kristensson, 

2014). Analysen skedde i flera steg enligt modellen integrerad analys som beskrivs av 

Kristensson (2014). Första steget innebar att författarna läste igenom valda artiklar var för 

sig för att skapa en överblick av materialet. För att besvara syftet identifierades faktorer 

som främjande och hindrande. Därefter markerades meningsenheter enligt följande: 

hindrande faktorer med rosa och främjande faktorer med grönt. De markerade delarna 

kopierades från artiklarna till två separata dokument för att få bättre överblick över 

arbetsmaterialet. Varje meningsenhet från vardera dokument klipptes ut. Meningsenheterna 

med liknande faktorer sorterades under koder. Varje kod var ett kort beskrivande 

samlingsnamn som sammanfattade innehållet av dessa meningsenheter. I främjande 

faktorer hade vi 14 koder och i hindrande faktorer kom vi fram till 19 koder. Därefter 
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analyserades koderna genom gemensamma diskussioner vilket resulterade i att koderna 

delades i två kategorier: sociala- och samhällsfaktorer samt personliga faktorer. 

Subkategorierna blev följaktligen främjande och hindrande faktorer.  

 

Forskningsetiska överväganden  

God forskningssed innebär ett öppet och respektfullt forskningsklimat med ett etiskt 

förhållningssätt (Helgesson, 2015). För att ha ett etiskt förhållningssätt i denna studie 

inkluderades endast artiklar som blivit godkända från en etisk komitté.  

Eftersom feltolkningar på grund av bristande språk- och metodologiska kunskaper kan 

uppstå har båda författarna läst alla inkluderade artiklar för att säkerställa att de förstått och 

tolkat dem på liknande sätt. De engelska ord som författarna ej förstått har slagits upp i 

internetlexikon tyda.se. Författarna har använt sina egna formuleringar i arbetet för att 

undvika plagiering då det ej uppfyller god etisk standard som betonas av Helgesson (2015). 

I studien har alla artiklar som uppfyllt redovisade krav inkluderats för att inte vinkla 

resultatet. Enbart de inklusions- och exklusionskriterier som nämnts har använts för att 

välja ut artiklar. Källorna i arbetet har refererats enligt Sophiahemmets modifierade version 

av APA-mallen (Sophiahemmet, 2017). Detta för att tydligt visa från vilken källa 

materialet har hämtats från och på det sättet undvika oredlighet (Kjellström, 2017). 

 

RESULTAT  

Resultatet består av 15 originalartiklar varav tio med kvalitativ design och fem med 

kvantitativ design. Resultatet redovisas utifrån två huvudkategorier: sociala- och 

samhällsfaktorer samt personliga faktorer. Dessa två kategorier har två subkategorier: 

främjande faktorer och hindrande faktorer. I resultatet kommer vi använda det engelska 

begreppet self-efficacy för att beskriva tron på sin egen förmåga i en viss handling. 

Människor med hypertoni i inkluderade studier kommer i resultatet benämnas som 

deltagare. 

 

Sociala- och samhällsfaktorer 

Faktorer som främjar egenvård 

Det framkom att en del deltagare kände att de kunde upprätthålla sitt sociala umgänge när 

de följde sin egenvård. De upplevde att följsamheten förde dem närmare andra människor 

när de kunde dela hälsosamma matvanor och fortsätta vara med på olika aktiviteter med 

sina vänner och familjemedlemmar (Herrera, Moncada & Defey, 2016). Stödet från 

familjen upplevdes som en viktig faktor i att kunna främja sin egenvård vid hypertoni 

(Flynn et al., 2013; Jolles, Padwal, Clark & Braam, 2013; Lee & Park, 2017). Många 

uppskattade att familjemedlemmar hjälpte dem att laga hälsosamma maträtter, följde dem 

till läkarkontroller och påminde dem att ta läkemedel i tid (Flynn et al., 2013). Även att få 

hjälp från familj att planera tiden och skapa bättre rutiner i vardagen främjade förmåga till 

egenvård (Jolles, Padwal, Clark & Braam, 2013). Religion nämndes som en stödjande och 

betydande faktor för vissa deltagare i egenvården (Flynn et al., 2013). Det framkom i flera 

undersökningar att samhälleligt stöd i form av informationsblad, kurser, infomöten och 

dylikt uppskattades av många och upplevdes som ett effektivt sätt att få blodtrycket under 

kontroll (Flynn et al., 2013; Mizutani et al., 2016). Bland de deltagare som hade en 

okontrollerad hypertoni, till skillnad från de med kontrollerad hypertoni, kunde en högre 
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utbildningsnivå vara en faktor som främjade egenvårdsförmågan. Även bättre ekonomisk 

status hade positiv inverkan på förmågan att följa egenvården (Lee & Park, 2017). Något 

som kunde öka följsamheten till fysisk aktivitet var tillgängligheten till redskap som att ha 

utrustning eller tv-spel för träning hemma (Jolles, Padwal, Clark & Braam, 2013). Många 

deltagare tyckte att en bra relation med sin läkare och sjukvården i allmänhet var viktiga 

hörnstenar i deras egenvård. Det hjälpte deltagarna att skapa och bibehålla en hälsosam 

livsstil (Bokhour et al., 2012; Flynn et al., 2013; Heymann, Gross, Tabenkin, Porter & 

Porath, 2011). 

 

Faktorer som hindrar egenvård 

Följsamhet till egenvård hindrades när deltagarna hade ensam eller isolerad livsstil. Det var 

deltagare som var arbetslösa, pensionerade, levde med en fysisk funktionsnedsättning eller 

ensamboende där den enda sociala interaktionen med omvärlden ofta var restaurangbesök 

vilket försvårade kontrollen av saltintaget (Bokhour et al., 2012). De som åt färdiglagad 

mat av olika anledningar kunde inte kontrollera saltmängderna i maten (Jolles, Padwal, 

Clark & Braam, 2013). I studier gjorda i Indonesien, USA och Eritrea uppgav flera 

deltagare att deras otillräckliga ekonomi hindrade dem från att köpa hälsosam mat 

(Johnson, Warner,  LaMantia & Bowers, 2016; Gebrezgi, Trepka & Kidane, 2017; 

Mizutani et al., 2016). Ett annat hinder för att äta en mer hälsosam mat var det dåliga 

utbudet (Flynn et al., 2013). Tidsbrist var en faktor som deltagarna ansåg påverkade om de 

utförde egenvård såsom träning eller lagade nyttig mat (Johnson, Warner, LaMantia & 

Bowers, 2016; Jolles, Padwal, Clark & Braam, 2013; Maruf, Ojukwu & Akindele, 2018). 

Även bristen på säkra miljöer i området bidrog till minskad fysisk aktivitet (Flynn et al., 

2013). De som kände sig otrygga i sitt grannskap drog sig för att vara utomhus och 

motionera (Bokhour et al,. 2012). Skador eller andra sjukdomar var en faktor som kunde 

hindra deltagarna från att utföra fysisk aktivitet (Bokhour et al,. 2012; Doubova, Martinez-

Vega, Aguirre-Hernandez & Pérez-Cuevas, 2016; Jolles, Padwal, Clark & Braam, 2013).   

 

Deltagarnas bristande kunskap om hypertoni, behandling och egenvård påverkade deras 

livsstilsval negativt (Bajorek et al., 2017; Bokhour et al., 2012; Heymann, Gross, 

Tabenkin, Porter & Porath, 2011; Flynn et al., 2013). Deltagarna saknade kunskap om 

komplikationer relaterat till hypertoni vilket ledde till dålig följsamhet på grund av att de 

inte förstod vikten av det (Bajorek, 2017; Flynn et al., 2013). Eftersom sjukdomen ofta 

fortlöper utan några kännbara eller synliga tecken uppfattades egenvård som en onödig 

åtgärd (Bokhour et al., 2012). Det fanns en tro hos deltagarna att enbart medicinsk 

behandling i form av blodtryckssänkande mediciner räckte för att sänka blodtrycket och 

ändring av livsstil inte skulle ha någon betydelse (Heymann, Gross, Tabenkin, Porter & 

Porath, 2011). Deltagarna trodde att användandet av naturläkemedel samt att promenera 

istället för att motionera skulle vara tillräcklig som livsstilsförändring (Gebrezgi, Trepka & 

Kidane, 2017). Långa väntetider i vården var också en faktor som upplevdes som ett hinder 

vid egenvård. Deltagarna tappade inte bara tid i väntrummen utan också motivation att 

följa rekommendationer från sjukvården (Flynn et al., 2013). Brist på tillgång till 

blodtrycksmätare, eller att få mäta sitt blodtryck mellan läkartiderna, uppgav deltagarna 

som ett hinder för följsamhet till egenvård. Vissa deltagare tyckte att alla krav och 

riktlinjer som fanns kring egenvård kunde utlösa stress som då blev ett hinder för egenvård 

(Gebrezgi, Trepka & Kidane, 2017). Stressen var även en faktor som kunde utlösa 

beteende som exempelvis rökning (Flynn et al., 2013).  
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Många deltagare upplevde att stigmatiseringen av hypertoni utgjorde ett hinder i deras 

egenvård (Gebrezgi, Trepka & Kidane, 2017; Herrera, Moncada & Defey, 2016; Johnson, 

Warner, LaMantia & Bowers, 2016 ). Deltagarna var oroliga för att känna skam inför sin 

omgivning och bli beskyllda att hypertonin var deras eget fel på grund av dåliga livsstilsval 

(Johnson, Warner, LaMantia & Bowers, 2016). I studien av Gebrezgi, Trepka och Kidane 

(2017) gjord i Eritrea uppgav deltagarna en känsla av stigmatisering i samhället angående 

personer med hypertoni. De kände att samhället upplevde dem som lata eller att hypertoni 

var en sjukdom som endast drabbade gamla och rika människor. Att följa alla egenvårdsråd 

vid hypertoni kunde förknippas med att vara gammal, annorlunda, hypokondrisk eller ett 

tecken på svaghet (Herrera, Moncada & Defey, 2016). 

 

Personliga faktorer 

Faktorer som främjar egenvård 

Self-efficacy återkom i flera artiklar som en betydande faktor för att vara följsam till 

egenvård (Lee & Park, 2017; Ma, 2017; Warren-Findlow, Seymour & Brunner Huber, 

2012). För de med okontrollerad hypertoni var self-efficacy en bland flera faktorer som 

påverkade förmågan till egenvård. Däremot var self-efficacy en väsentlig faktor som 

ensam hade stor effekt på förmågan till egenvård hos deltagarna med kontrollerad 

hypertoni (Lee & Park, 2017). Deltagare med hög self-efficacy hade mer självförtroende 

att utföra olika egenvårdsåtgärder (Ma, 2017). De var mer troliga att vara följsamma till 

egenvårdsåtgärder som saltreducerad kost, fysisk aktivitet, avstå rökning samt använda 

vanliga dieter för viktnedgång (Warren-Findlow, Seymour & Brunner Huber, 2012). De 

som redan upplevt en komplikation eller följdsjukdom till hypertoni var mer villiga att 

utföra egenvård (Flynn et al., 2013; Mizutani et al., 2016). Även rädsla för följdsjukdomar 

främjade egenvårdsåtgärder (Herrera, Moncada, & Defey, 2016). Deltagare som upplevde 

att hypertonidiagnos var ett allvarligt tillstånd var mer benägna att utföra egenvård (Ma, 

2017; Lee & Park, 2017). Ett högt blodtrycksvärde i sig kunde även det framkalla 

egenvådsbeteende (Ma, 2017) eller åtminstone ett kort återupptagande av engagemang i 

egenvård (Bajorek, 2017). 

 

Att utföra egenvård upplevdes som ett sätt att vara oberoende och bevara sin autonomi, 

både nu och för framtiden (Herrera, Moncada & Defey, 2016). En motivation för att utföra 

egenvård kunde vara att individen inte ville vara beroende av att ta blodtryckssänkande 

läkemedel (Bokhour et al., 2012). Följsamhet var förknippat med positiva känslor 

(Herrera,  Moncada & Defey, 2016). En positiv inställning till fysisk aktivitet gjorde det 

mer troligt att patienterna utförde någon sorts fysisk aktivitet (Maruf, Ojukwu & Akindele, 

2018). Att uppleva positiva fördelar som mer energi, mindre smärta, bättre sömn och en 

generell känsla av välmående relaterat till egenvård var en bidragande faktor som 

engagerade deltagarna (Ma, 2017; Herrera,  Moncada & Defey, 2016). I studien av Ma 

(2017) fanns det ett samband mellan deltagarnas ålder och engagemang till egenvård. Det 

visade sig att de äldre deltagarna var mer engagerade i sin egenvård. Även Heymann et al. 

(2013) menar på ett samband mellan ökad följsamhet och ålder över 60 år. Dock i studien 

av Lee och Park (2017) visade resultatet att följsamheten minskade något igen hos 

deltagarna över 70 år. 

 

Faktorer som hindrar egenvård 

En låg self efficacy var en av de mest hindrande faktorerna för att inte utföra egenvård 

(Doubova, Martinez-Vega, Aguirre-Hernandez & Pérez-Cuevas, 2016; Johnson, Warner, 
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LaMantia & Bowers, 2016). Deltagarna som hade sjukdomar som de ansåg vara 

allvarligare än hypertoni prioriterade egenvård lågt (Bokhour et al,. 2012; Flynn et al., 

2013). Ångest relaterat till diagnosen var en risk för att deltagarna inte skulle utföra fysisk 

aktivitet eller ha ett lågt intag av frukt och grönsaker (Doubova, Martinez-Vega, Aguirre-

Hernandez & Pérez-Cuevas, 2016). Att inte ha ett konsekvenstänkande hindrade 

följsamheten till egenvård (Bokhour et al,. 2012). Följsamheten till egenvård upplevdes 

som att förlora sin frihet och de var tvungna att leva med många förbud. Deras livskvalitet 

blev sämre och livet kändes inte lika värt att leva (Herrera, Moncada & Defey, 2016; 

Johnson, Warner, LaMantia & Bowers, 2016). Att behöva äta saltreducerad kost kunde 

innebära att njutningen med mat försvann (Johnson, Warner, LaMantia & Bowers, 2016). 

Deltagare uppgav även att reducering eller koständring kunde öka deras ångest (Herrera, 

Moncada & Defey, 2016). När egenvårdsåtgärder krockade med deltagarnas sociala vanor 

var det lätt att de tillät sig att inte vara så strikta med sina regler och normer för att kunna 

njuta av det sociala (Reiners & Nogueira, 2009). Brist på rutiner var en faktor som 

hindrade egenvård som kost och fysisk aktivitet (Bokhour et al,. 2012; Jolles, Padwal, 

Clark & Braam, 2013). 

 

Ingen eller låg motivation var ett hinder för att vilja förändra ett beteende (Flynn et al., 

2013), utföra fysisk aktivitet eller behålla en sund kosthållning (Herrera, Moncada & 

Defey, 2016; Jolles, Padwal, Clark & Braam, 2013; Maruf, Ojukwu & Akindele, 2018) 

Deltagare som var yngre än 39 år uppgav att de upplevde en förändring i deras självbild 

när de fick hypertonidiagnos. De ansåg att rekommenderade egenvårdsåtgärder tvingade 

dem att leva som om de vore äldre än de egentligen var. De unga deltagarna var även mer 

benägna att leva riskfyllt då de ej var kapabla till att tänka långsiktigt (Johnson, Warner, 

LaMantia & Bowers, 2016). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som påverkade förmåga till 

egenvård hos patienter med hypertoni. Resultatet visade att förmåga till egenvård vid 

hypertoni berodde på både inre och yttre förutsättningar som kunde vara främjande och 

hindrande. Faktorerna som vi ansåg vara mest intressanta var self-efficacy, förändrad 

självbild, hur faktorer kunde verka både främjande och hindrande samt att ångest relaterat 

till hypertoni kunde vara hindrande vid egenvård. Dessa var intressanta för oss då det 

väckte diskussion, var fynd som vi såg återkomma, upplevdes som problematiska att 

åtgärda eller överraskade oss. 

 

Resultatet visade att den personliga faktorn som var mest betydelsefull för egenvård var 

self-efficacy. Self-efficacy avgör hur personen tar sig an ett problem som till exempel 

svårigheter med egenvårdsåtgärder vid hypertoni. Bandura (1997) beskrev i sin teori om 

self-efficacy att de som hade en hög tro på sin egen förmåga var de som kunde ta sig an 

förändring på ett framgångsrikt sätt vilket också framkom i vår studie. Enligt Orems (2001) 

egenvårdsteori är egenvård något som lärs genom erfarenheter, uppväxtmiljöer och i det 

sociala rummet. Genom att känna och lita på sig själv är personen medveten om sina egna 

förmågor och begränsningar och kan då söka hjälp i sin omgivning eller använda inlärda 

verktyg för att handskas med motgångar. I studien av Ma (2017) framgick det att de äldre 
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deltagarna var mer engagerade i egenvård vilket skulle kunna haft ett samband med att 

med tiden hade de utvecklat förmåga att ta sig an utmaningar på ett effektivt sätt och av 

erfarenhet lärt sig om sin egen kapacitet och kunde lita på sin egen förmåga.  

 

Self-efficacy har betydelse för egenvård även vid andra sjukdomstillstånd. Coulter och 

Collins (2011) menar att vid diabetes typ 1 och 2 är vårdpersonalens information och 

undervisning till patienter grundläggande för att höja self-efficacy. Det påverkade hur 

patienten hanterade sin sjukdom och utförde egenvård. Studien säger dock att information 

given på ett inte engagerat sätt kunde undergräva patientens self-efficacy. Precis som Orem 

(2001) tar upp i sin teori ställer patientundervisning krav på sjuksköterskan för att det ska 

gynna patienten. Hänsyn måste tas till patientens tidigare erfarenheter och nuvarande 

livsstil samt förväntningar denna har för att undervisningen ska resultera i bättre egenvård. 

Coulter och Collins (2011) ansåg att det var viktigt att patienten var involverad i beslut 

gällande sin egenvård för att förbättra kunskapen och förståelse för HbA1c och mediciner 

vid diabetes. Detta var grundläggande för att höja patientens self-efficacy. I vårt resultat 

framkom det även att okunskap vid hypertoni ledde till sämre följsamhet och vi tror att det 

påverkar self-efficacy negativt. Vad okunskapen grundade sig i kan bero på flera orsaker 

men vi anser att det är sjuksköterskans uppgift att identifiera dessa kunskapsluckor och 

försöka fylla dem för att öka self-efficacy. Orem betonar i sin teori om egenvård att det är 

sjuksköterskans ansvar att stödja patienten och höja patientens kunskapsnivå. Vi uppfattar 

att self-efficacy var det som påverkade många av de faktorerna som kom fram i resultatet. 

Exempelvis menar Bandura (1997) att hög self-efficacy innefattar förmåga att organisera 

för att sen utföra handlingar som krävs för att uppnå sitt mål. Det tolkar vi som en förmåga 

att målmedvetet införa rutiner som främjar egenvård. I vårt resultat framkom att brist på 

rutiner var något som hindrade deltagarna vilket skulle kunna bero på en lägre self-

efficacy.  

 

Att en hypertonidiagnos kunde leda till en förändring av självbild var ett fynd som vi blev 

aningen förvånade över. Kanske berodde det på att vi själva träffat många patienter med 

hypertoni som verkade ganska obrydda om sin hypertonidiagnos då vi träffat dem i stunder 

där de haft allvarligare diagnoser. Det kan också bero på att vi inte riktigt förstått eller tagit 

oss tiden att lyssna in patientens oro. Det verkade främst vara de yngre deltagarna som 

drabbades hårt av en förändrad syn på sig själv och framför allt att de upplevde sig själva 

som äldre än sin biologiska ålder. Samma företeelse fanns i en studie om kvinnor med 

bröstcancer som var yngre än 40 år och drabbades av klimakteriebesvär på grund av 

behandling. De upplevde också en rubbning i deras självbild där de kände sig äldre än vad 

de egentligen var (Anderson, Yates & McCarthy, 2011). Orem tar upp i sin teori om 

egenvårdsbehov att patienten behöver modifiera sin självbild genom att acceptera sitt 

“nya” hälsotillstånd. I studien från Eritrea (Gebrezgi, Trepka & Kidane, 2017) upplevde 

deltagarna att det fanns en tro i samhället om att hypertoni var en sjukdom som endast 

drabbade gamla och rika vilket antydde på att deras självbild inte överensstämde med den 

diagnosen de drabbats av. Vi tror att detta kan göra det problematiskt att faktiskt utföra 

egenvårdsåtgärder då det innebär ett erkännande att sjukdomen är verklig. De kan känna 

sig tvungna att identifiera sig som en person som de själva inte anser sig vara. Dålig 

följsamhet överlag tror vi kan bero på en rädsla att identifiera sig med sin sjukdom.  

Ett annat tänkvärt fynd var en faktor som var främjande för vissa och hindrande för andra. 

Det visar att det är bra att ha i åtanke att det inte finns en modell som passar alla utan att 

vård alltid ska ske utifrån den unika människan och situationen. I våra inkluderade artiklar 

såg vi att vissa deltagare upplevde egenvård som en begränsning av frihet samtidigt som 
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andra upplevde det som ett sätt att behålla sin frihet och autonomi. I studien av Herrera et 

al. (2016) upplevde deltagarna egenvård som en frihet eftersom de värdesatte autonomi 

högt och inte ville bli beroende av hjälp från andra. Däremot kunde Johnson, Warner, 

LaMantia och Bowers (2016) visa i sin studie att deltagarna upplevde att livet blev 

begränsat och njutningsbara saker i livet togs ifrån dem när de följde egenvård som 

särskilda kostrekommendationer. Dessa två saker behöver inte nödvändigtvis vara en 

motsättning utan vi tror att en person kan uppleva både en frihet med att utföra egenvård 

och en frihet att slippa utföra den. 

 

I vårt resultat kunde vi se att ångest relaterat till hypertoni innebar en risk att inte följa 

egenvårdsrekommendationer. Att drabbas av en kronisk sjukdom kan enligt Cullberg 

(2007) innebära att patienten hamnar i en krissituation. Vid en krissituation menar Cullberg 

att det är vanligt att reagera med oro och ångest. I studien av Doubova, Martinez-Vega, 

Aguirre-Hernandez och Pérez-Cuevas (2016) förklaras det med att patienten hade en hög 

emotionell börda som var orsakad av det kroniska tillståndet. Det kunde påverka 

välmåendet och livskvaliteten hos de med en kronisk sjukdom. Vi tror att själva ångesten 

kan bli så tung börda att bära att det resulterar i brist på energi, vilja och motivation att 

utföra egenvård. Den hjälp och de råd som ges av vårdpersonalen kan istället ge en ökad 

ångestnivå än att faktiskt hjälpa personen i sin egenvård. Om vårdpersonalen enbart ser det 

synliga problemet, icke följsamheten, riskerar de missa att anledningen till dålig följsamhet 

grundar sig i ett annat problem. Att hjälpa patienten att hantera sin ångest borde åtgärdas 

först för att göra det möjligt att sen kunna stötta och hjälpa dem i sin egenvård. Det skulle 

vara slöseri med resurser att försöka informera en patient som inte är mottaglig för 

information. Orem (2001) hävdar att alla sjuksköterskor ska kunna använda olika 

hjälpmetoder i mötet med patienten. Dessa inkluderar vägledning, stöttning, skapa en 

utvecklande miljö, undervisa eller faktiskt utföra handlingar åt patienten. Dessa kan 

anpassas efter unik situation och vad patienten är i behov av och mottaglig för. Vi tror att 

det rent av skulle vara skadligt om vårdpersonalen pressade patienten för hårt med 

uppmaningar istället för att mötas i en dialog. Vi tror att flera av faktorerna som kom fram 

i vår studie inte är specifika för egenvård vid hypertoni men för livsstilsförändringar 

överlag vid kroniska sjukdomstillstånd. 

 

Metoddiskussion  

Att göra en litteraturöversikt inom valt område gav oss en bredare förståelse av valt ämne 

och en möjlighet att fördjupa oss i problemområdet som intresserade oss. Fördel med 

litteraturöversikten var att det redan fanns forskning som hade gjorts. En nackdel var att 

tidsbristen begränsade möjligheten till att utföra en mer omfattande översikt som bättre 

skulle kunna bidra till framtida kvalitets- och förbättringsarbete (Rosén, 2017).  

 

Ett urvalskriterium var att alla artiklar skulle uppnå medel eller hög nivå i Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (se Bilaga A). Vi anser att den har varit svår att använda 

på ett tillfredsställande sätt då alla artiklar inte har kunnat kategoriseras efter typ av studie 

på ett korrekt sätt eftersom vi upplevt mallen som något snäv. Det har dock varit en hjälp 

vid bedömning av kvalitet. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed 

eftersom de bäst besvarar studiens omvårdnadssyfte. När vi började söka information 

använde vi många sökord för att hitta artiklar till vår studie. Vi fick många träffar på 

artiklar som handlade om följsamhet till medicinering vilket inte uppfyllde vårt syfte som 

var följsamhet till egenvård. Sökningarna och sökorden kunde sen effektiviseras efter 
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databasgenomgången med Sophiahemmets bibliotekarie då flertalet nya mer relevanta 

sökord kunde hittas och korrekt användning av databaserna kunde genomföras. Vi 

upplevde att vi blev både snabbare och bättre på att sortera ut irrelevanta artiklar under 

arbetets gång. Kompletterande sökningar gjordes via referenslistor av redan valda artiklar 

då vi hade lite svårt att hitta tillräckligt med artiklar som matchade syftet. Vi upplevde att 

det gav ett bra resultat på relevanta artiklar. Vi anser att detta inte påverkar trovärdigheten i 

resultatet då vi använt samma urvalskriterier som för artiklarna vi hittade vid 

databassökningarna. Dock minskar detta möjligheten till replicerbarhet. 

 

Sökningarna gjordes med tio olika sökord vilket gav ett utbud av artiklar med både 

kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Enbart kvantitativa artiklar i 

litteraturöversikten hade inte gett önskat bredd till arbetet då det enbart mäter orsak och 

samband vilket författarna anser begränsar möjligheten att tolka resultatet. De kvalitativa 

artiklarnas beskrivande resultat har fått stöd från kvantitativa artiklarnas mätresultat som 

enligt Borglin kan stärka trovärdigheten (2017). Fem kvantitativa artiklar valdes ut till 

litteraturöversikten på grund av att deras resultat besvarar vårt syfte. Dessa fem artiklar är 

ett bra komplement till övriga tio artiklar eftersom de förstärker våra fynd från kvalitativa 

studier genom att ge de ett mätbart värde och därmed mer nyanserad bild av resultatet. 

Flera av artiklarna påträffades i båda databaserna vilket vi ansåg var en bekräftelse på att vi 

sökt med relevanta sökord.  

 

Alla inkluderade artiklar var på engelska och om flera språk hade behärskas skulle urvalet 

av artiklar varit ännu bredare. Trots att språkkunskaperna var begränsade var inkluderade 

studier från hela världen. De inkluderade artiklarna var från USA, Kanada, Israel, 

Sydkorea, Eritrea, Chile, Kina, Brasilien, Nigeria, Indonesien, Mexiko och Australien. Vi 

saknar mer ingående kunskap om ekonomiska- och levnadsförhållanden i dessa länder men 

har förstått att det är stor skillnad mellan dem vilket framkom när vi läste artiklarna. Dock 

framkom många likheter mellan främjande och hindrande faktorer oavsett nationalitet 

vilket vi anser gör vårt resultat universellt. Vi var medvetna om att feltolkning av artiklar 

kunde förekomma eftersom engelska inte är vårt modersmål.  Med vissa ord har det varit 

svårt att säkerställa korrekt översättning och därför har vi tolkat innehållet tillsammans. 

Båda författarna har granskat alla artiklar individuellt och diskuterat både förståelsen, 

resultatet samt kvalitetskraven med varandra för att stärka studiens reliabilitet. Vår 

förförståelse har varit att det är problematiskt att utföra egenvård eftersom många inte 

följer rekommendationerna. Det kan ha påverkat vårt resultat men vi har strävat efter att 

inkludera alla främjande och hindrande faktorer i vår studie oavsett om det gynnade vår 

förförståelse eller inte. 

 

Slutsats   

Faktorer som påverkade förmågan till egenvård var både främjande och hindrande. 

Främjande faktorer var bland annat self-efficacy, familjestöd, utbildningsnivå och en bra 

vårdkontakt. Hindrande faktorer kunde vara låg self-efficacy, bristande kunskap, 

stigmatisering, ekonomiska förutsättningar och ingen eller låg motivation. Vårt resultat 

skulle kunna passa på andra patientgrupper som har sjukdomstillstånd som kräver 

egenvård. Att identifiera och vara medveten om faktorer som påverkar egenvård skulle 

underlätta för vårdgivare att vara mer ödmjuk inför de utmaningar som patienterna står 

inför. Frustrationen som väcker frågan “varför gör de inte som jag säger?” hade kunnat 

undvikas med ökad ödmjukhet. Sjuksköterskan har därför en viktig roll i att identifiera 
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egenvårdsförmåga hos patienter med hypertoni för att kunna fylla kunskapsluckor och 

stötta dem.  

 

Fortsatta studier 

Många studier har gjorts på följsamhet till medicinsk behandling dock var utbudet av 

forskning på följsamhet till egenvård avsevärt mindre. Trots att det gick att få fram faktorer 

som påverkar förmåga till egenvård hade vi önskat framtida studier på hur sjuksköterskan 

och annan vårdpersonal kan förbättra följsamheten till egenvård. Även mer forskning om 

vad sjuksköterskan anser är främjande eller hindrande faktorer för egenvård vid hypertoni 

hade varit intressant. Vi hade önskat forskning om följsamhet till egenvård ur ett 

genusperspektiv då vi tror det kan finnas skillnader mellan könen. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vi hoppas att vår litteraturstudie kan användas för informationshämtning för 

sjuksköterskor och annan personal inom hälso- och sjukvården. En ökad kunskap hos 

vårdpersonal tror vi kommer leda till en mer personcentrerad vård men även en mer 

kostnadseffektiv vård. Interventioner och rådgivning vid hypertoni skulle kunna bli mer 

effektiv om vårdpersonalen vet vilka faktorer som kan verka främjande eller hindrande. Vi 

tror även att patienter med hypertoni hade kunnat ha nytta över vårt resultat för att få 

förståelse för sin egen hantering av sitt sjukdomstillstånd. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 
I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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BILAGA B 

 
Nr Författare 

År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

1. 
 

Doubova, S. V., 

Martinez-Vega, I. 

P., Aguirre-

Hernandez, R. & 

Pérez-Cuevas, R. 
2016 

Mexiko 
     

Association of 

hypertension-related 

distress with lack of 

self-care among 

hypertensive 

patients 
 

Utvärdera förekomsten och 

sambandet till 

sjukdomsrelaterad ångest 

med bristen på egenvård 

hos patienter med 

hypertoni. 
 

Design: 

tvärsnittsstudie 
Urval: >19 år, haft 

diagnos hypertoni 

minst tre månader, 

ingen kognitiv svikt 
Datainsamling: 

frågeformulär 

mellan januari och 

juni 2014 
Analys: Stata 10.0 

(Stata Corp., 

College Station, TX, 

USA)  
 

487 
(-) 

 

Sannolikheten att engagera sig i 

livsstilsförändringar var beroende av 

hypertonirelaterd ångest. 21,1% av 

deltagarna led av den sortens ångest. 

Hypertonirelaterad ångest var relaterat 

till brist av regelbunden fysisk aktivitet 

och brist på frukt och grönsaker.  
 

P 
I 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
  



III 

 

Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

2. Bajorek, B., 

Lemay, K., 

Magin, P., 

Roberts, C., 

Krass, I. & 

Armour, C.  
2017 

Australien 

Patients’ Attitudes and 

Approaches to the Self-

Management of 

Hypertension: 

Perspectives from an 

Australian Qualitative 

Study in Community 

Pharmacy 

Att mäta patienters metoder 

vid egen blodtrycksmätning 

samt utforska deras attityder 

och handlingar vid höga 

värden vid 

blodtrycksmätning.  

Design: Kvalitativ, 

semistrukturerade 

intervjuer 
Urval: >18 år, diagnos 

essentiell hypertoni, 
kunde förstå skriftlig 

information om 

studien 
Datainsamling: 

telefonintervjuer 
Analys: intervjuerna 

transkriberades och 

teman identifierades 

individuellt av 

forskarna 

18 
(-) 

Studien visade på en klyfta mellan 

patienternas kunskap om hypertoni 

och lämpliga egenvårdsstrategier. 

Missuppfattningar om högt 

blodtryck kunde leda till likgiltiga 

attityder som påverkar patienternas 

egenvårdsaktiviteter. 

K 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

  



IV 

 

Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

3. Ma, C. 
2017 
Kina 

An investigation 

of factors 

influencing self-

care behaviors in 

young and 

middle-aged 

adults with 

hypertension 

based on a health 

belief model 

Undersöka faktorer som 

påverkar 

egenvårdbeteenden hos 

unga och 

medelålderspersoner med 

hypertoni.  

Design: tvärsnittsstudie 
Urval: 18-59 år, essentiell 

hypertonidiagnos, ingen 

kognitiv svikt, ej gravida, 

givit samtycke. 
Datainsamling: tre olika 

frågeformulär  
Analys: datan 

analyserades med SPSS 

19.0 

382 
(-) 

Nyckelfaktorer som 

påverkade  egenvårdsbetenden var upplevd 

sårbarhet,  allvarlighetshetsgrad, fördelar, 

hinder och tron på sin egen förmåga.  

P 
I 

4. Lee, E. & 

Park, E. 
2017 

Sydkorea 

Self-care 

behavior and 

related factors in 

older patients 

with uncontrolled 

hypertension 

Att undersöka nivån av 

egenvård och faktorer som 

påverkar egenvård bland 

äldre patienter med 

okontrollerad hypertoni 

jämfört med de med 

kontrollerad hypertoni. 

Design: tvärsnittsstudie 
Urval: >65 år, 

kontrollerad eller 

okontrollerad hypertoni 

minst sex månader, recept 

på blodtrycksmedicin, 

ingen kognitiv svikt, 

samtycke till deltagande i 

studien 
Datainsamling: Flertal 

frågeformulär och 

blodtrycksmätningar 

mellan april och maj 2014 
Analys: datan 

analyserades med SPSS 

statistics version 20.0 for 

Windows  

255 
(17) 

Gruppen med okontrollerad hypertoni 

visade lägre poäng för egenvård och self 

efficacy än gruppen med kontrollerad 

hypertoni. Enbart self efficacy visade 

väsentlig inverkan på egenvård i den senare 

gruppen medan self efficacy, 

utbildningsnivå och stöd från familjen 

påverkade egenvården i första gruppen. 

CCT 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 

År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

5. Warren-

Findlow, J., 

Seymour, R, B. 

& Brunner 

Huber, L, R. 
2012 
USA 

The Association 

Between Self-

Efficacy and 

Hypertension Self-

Care Activities 

Among African 

American Adults 

Att undersöka förmågan 

till egenvård bland 

afroamerikaner med 

hypertoni och hur 

psykosociala faktorer, 

särskilt familjeinflytande, 

påverkar egenvård bland 

dessa. 

Design: tvärsnittsstudie 
Urval: afroamerikan, > 

21 år, hypertonidiagnos 

minst sex månader, ha 

blodtryckssänkande 

medicin 
Datainsamling: 

Intervjuer med snittid 

på 58 min under 

september 2008 

till  augusti 2010 
Analys: datan 

analyserades med SPSS 

v. 17  

188 
(2) 

Hög self efficacy var enligt statistiken 

bekräftat relaterat till en högre följsamhet 

till fem av de sex rekommenderade 

egenvårdsaktiviteterna vid hypertoni. De 

med hög self-efficacy var mer troliga att 

följa sin medicinska behandling, 

saltreducerad kost, fysisk aktivitet, 

viktkontroll, ingen rökning. Dock hade 

hög self-efficacy inget samband med 

alkoholkonsumtion. 

P 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

6. Heymann, A. D., 

Gross, R., 

Tabenkin, H., 

Porter, B. & 

Porath, A. 
2011 
Israel 

Factors Associated 

with Hypertensive 

Patients’ Compliance 

with Recommended 

Lifestyle Behaviors 
 

Syftet med studien var att 

undersöka vilka faktorer 

som påverkar följsamhet till 

livsstilsförändringar vid 

hypertoni. 

Design: Kvantitativ 

studie, analys av 

sekundär data.  
Urval: Prata och 

förstå hebreiska, 

ryska, arabiska. 

Hypertoni 
diagnos. Medlem hos 

någon av de två 

största hälsofonderna 

i Israel. 
Datainsamling: 

strukturerade 

telefonintervjuer 
Analys: bivariat och 

multivariat analys 

1125 
(244) 

Patientens tro på 

hypertonibehandling, kunskap om 

hypertonibehandling och rådgivning 

om hälsosam livsstil och egenvård 

hade effekt på följsamhet till den 

rekommenderade livsstilsbeteenden. 

P 
II 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

7. Jolles, E. P., 

Padwal, R. S., 

Clark, A. M. & 

Braam, B. 
2013 

Kanada 

A Qualitative 

Study of Patient 

Perspectives 

about 

Hypertension 

Att förstå patienter med 

hypertoni perspektiv 

angående blodtryck och 

hypertonibehandling. 

Design: semi-strukturerade 

intervjuer 
Urval: >18 år, 

engelsktalande, 

hypertonidiagnos, ha minst 

en blodtryckssänkande 

medicin, ge sitt samtycke 

till deltagande i studien. 
Datainsamling: intervjuer 

på 30-60 min med varje 

deltagare. 
Analys: teman som 

framkommit från 

intervjuerna analyserades 

med NVIVO8 (QSR 

International)  

26 
(-) 

För att ha en hälsosam kost fanns det flera 

hinder enligt deltagarna. 58 % av 

deltagarna tyckte det vara svårt att följa en 

hälsosam kost på grund av arbetsschema, 

hade inte tid att laga mat, äter ofta 

ute/färdigmat, ingen rutin, ingen 

motivation eller ekonomi. Det som 

möjliggjorde att ha en hälsosam kost 

tyckte 38 % berodde på stöd från 

make/maka, äta färdigskurna 

grönsaker/frukt och saltreducerad kost, 

läsa på etiketter, planera tid och skapa en 

rutin. Hinder för att utföra fysiska 

aktiviteter ansåg 54 % bero på vädret, 

skador, tidsbrist, energibrist, ingen 

motivation eller rutin och inget socialt 

stöd. 19 % nämnde träningsutrustning i 

hemmet eller träningsvideospel och bra 

väder som en möjlighet till ökad 

följsamhet till fysisk aktivitet.     
 

K 
II 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 

År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

8. Herrera, P.A., 

Moncada, L. & 

Defey, D. 
2016 
Chile 

Understanding Non-

Adherence From the 

Inside: Hypertensive 

Patients' Motivations 

for Adhering and 

Not Adhering 

Att undersöka orsaker till 

följsamhet och icke 

följsamhet vid 

livsstilsförändringar hos 

hypertoni patienter.  

Design: tvärsnittsstudie 
Urval: mellan 25 och 80 år, 

hypertonidiagnos, 

självbestämmande, minst 1 

månad frivilligt deltagit i 

hälsoprogram i syfte att 

sänka blodtrycket, Chilensk 

medborgare och bosatt i 

Chile. 
Datainsamling: intervjuer på 

ca 75 min med varje 

deltagare samt datainsamling 

från journaler.  
Analys: Dataanalys enligt 

grundad teori.  

51 
(-) 

Motivation till egenvård för patienter 

var egenvärdet (att det utförde 

egenvård för att de brydde sig om sig 

själva), det gav högre välmående, 

märkbara fördelar (som minskat 

blodtryck), rädsla för konsekvenser, 

en känsla av att vara “ännu bättre”, 

autonomitet, känsla av sammanhang, 

möjliggjorde att kunna ta hand om 

andra, förde dem närmare familj, 

uppskattade att andra brydde sig om 

dem, att det inte var så stor 

ansträngning att utföra egenvård. 
Hinder att utföra egenvård var 

egenvärde (ville inte känna sig 

svaga), förknippade följsamhet men 

en sorts försämring i deras 

välmående, livskvaliteten 

försämrades, rädsla för biverkningar, 

rädsla för att ökad följsamhet ledde 

till isolering från familj, ville inte 

känna sig som en slav under 

behandlingen, ingen motivation, 

känsla av hopplöshet. 

K 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

9. Flynn, S. J., Ameling, J. 

M., Hill-Briggs, F., Wolf, 

J. L., Bone, L. R., Levine, 

D. M., Roter, D. L., 

Lewis-Boyer, L., Fisher, 

A. R., Purnell, L., 

Ephraim P. L., Barbers, J, 

Fitzpatrick, S. L., Albert, 

M. C., Cooper, L. A., 

Fagan, P. J., Martin, D., 

Ramamurthi, H. C. & 

Boulware, L. E. 
2013 
USA 

Facilitators and 

barriers to 

hypertension self-

management in 

urban African 

Americans: 

perspectives of 

patients and 

family members 

Att identifiera patienter 

och deras 

familjemedlemmars 

upplevda resurser och 

hinder för egenvård för att 

kunna förbättra insatser 

för bättre 

hypertonikontroll. 

Design: fokusgrupper 
Urval: engelsktalande, 

afroamerikaner, >18 år, 

hypertonidiagnos. 
Datainsamling: fyra 

separata fokusgrupper 

som leddes av en 

moderator som ställde 

öppna frågor i 90 

minuter. 
Analys: tre granskare 

kategoriserade 

individuellt deltagarnas 

kommentarer i teman 

och citat. Gemensamt 

kom de fram till ett 

övergripande tema från 

varje fokusgrupp. 

30 
(-) 

Patienterna som deltog 

identifierade flera resurser och 

hinder som påverkade egenvård 

vid hypertoni. Resurser var 

bland annat familjemedlemmars 

stöd och bra relation till läkare 

och hinder var andra 

hälsoproblem, bristande 

kunskap om hypertoni och dålig 

tillgång till samhällsresurser. 

K 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

10. Bokhour, B.G., 

Cohn, E.S., Cortés, 

D.E., Solomon, J.L., 

Fix, G.M., Elwy, 

A.R., Mueller, N., 

Katz, L.A., Haidet, 

P., Green, A.R., 

Borzecki, A.M., 

Kressin, N.R. 
2012 
USA 

The role of 

patients' 

explanatory 

models and 

daily-lived 

experience in 

hypertension 

self-management 

Undersöka hur 

hypertonipatienters 

förklaringsmodell (förståelse 

till orsak, sjukdomsförlopp, 

symtom och effekt av 

behandling) och sociala 

sammanhang relateras till 

deras dagliga 

egenvårdsbeteenden. 

Design: semi-

strukturerade 

intervjuer 
Urval: 

hypertonidiagnos med 

okontrollerat 

blodtryck, patient på 

en av de två största 

US Veterans Affairs 

(VA) Medical Center. 
Datainsamling: 1,5 

timmes intervju med 

varje deltagare från 

februari 2007 till juni 

2008. 
Analys: kvalitativ 

analysteknik enligt 

grundad teori. 
 

48 
(12) 

Patienters kunskap om orsak och 

sjukdomsförlopp vid hypertoni, 

upplevelser av symtom och tron på 

behandlingens effekt var relaterade till 

olika egenvårdsbeteenden. Dessutom 

var patienternas erfarenheter från 

vardagen, som isolerad/ensam livsstil, 

andra allvarliga hälsoproblem, brist på 

vanor och rutiner, hinder att utföra 

träning och prioritera livsstilsval, 

påverkade också en optimal egenvård 

vid hypertoni.  

K 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

11. Reiners, A.A. 

& Nogueira, 

M.S. 
2009 

Brasilien 

Raising 

hypertensive 

patients' 

consciousness 

about treatment 

compliance 

Undersöka hur 

följsamheten och 

icke följsamheten 

påverkas av 

relationen mellan 

patienter och 

vårdgivare.  

Design: deskriptiv studie med 

kvalitativt angreppssätt 
Urval: 15 sjukvårdspersonal och 

10 patienter i åldrarna 29-72 år. 

Sjukvårdspersonalen hade jobbat 

med hypertonipatienter mellan 6 

mån och 24 år. Patienterna hade 

haft hypertoni relaterad kontakt 

med sjukvården minst 1 år. 
Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor.  
Analys: kvalitativ analysteknik 

enligt grundad teori.  

25 
(-) 

Studien visade att interaktionen mellan 

sjukvårdspersonal och patienter var inriktad 

på sjukdomen, kroppen och olika tekniska 

moment vilket följde den traditionella 

biomedicinska modellen. Mer fokus borde 

ha lagts på patienters medvetenhet om 

sjukdomen som i sin tur skulle bidra till 

följsamhet. Studien visade också att 

patienter hade ett behov att anpassa sina 

livsstilsförändringar för att bli mer 

lätthanterliga. 

K 
II 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

12. Maruf, F. A., 

Ojukwu, C. C., 

& Akindele, M. 

O.  
2018 

Nigeria 

Perception, Knowledge, 

and Attitude toward 

Physical Activity 

Behaviour: Implications 

for Participation among 

Individuals with 

Essential Hypertension 

Undersöka 

uppfattning, 

kunskap, attityd 

och deltagande i 

fysisk aktivitet 

bland personer med 

hypertoni i Nigeria. 

Design: tvärsnittsstudie 
Urval: diagnos på essentiell 

hypertoni i minst sex månader, 

gett sitt samtycke 
Datainsamling: frågeformulär 

som först testades i en 

pilotstudie för att sedan 

användas i denna studie. 

Variabler som ålder, 

utbildningsnivå, blodtryck, kön, 

längd, BMI, sömn och 

midjemått samlades in. 
Analys: datan sammanfattades 

med medelvärden och 

standardavvikelser för 

kontinuerlig data samt frekvens 

och proportioner för kategorisk 

data. 

200 
(-) 

Studien visade att lite mer än 

hälften upplevde tidsbrist som ett 

hinder för att utföra fysisk aktivitet. 

Lite mindre än hälften upplevde att 

den ekonomiska situationen 

påverkade möjlighet till fysisk 

aktivitet. Majoriteten upplevde stöd 

från vänner och familj som en 

fördel för en aktiv livsstil.  
Forskarna betonade att 

följsamheten till fysisk aktivitet är 

direkt kopplad till kunskap och 

attityd. Genom att öka 

kunskapsnivån om fördelen med att 

vara fysiskt aktiv och dess positiva 

inverkan på kroppen skulle de 

också förbättra attityden gentemot 

den fysiskt aktiva livsstilen. 

P 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

13. Johnson, H. 

M., Warner, R. 

C., LaMantia, 

J. N. & 

Bowers, B. J. 
2016 
USA 

“I have to live 

like I’m old.” 

Young adults’ 

perspectives on 

managing 

hypertension: a 

multi-center 

qualitative study 

Undersöka unga vuxnas: 

känslor och reaktioner efter en 

hypertonidiagnos, attityder till 

livsstilsförändringar, 

uppföljningsbesök, 

blodtrycksmedicin, åsikter om 

hälsovårdens 

undervisningsmaterial om 

hypertoni och åsikter om att 

använda sociala medier för att 

hantera högt blodtryck. 

Design: semi-strukturerade 

intervjuer i två 

fokusgrupper 
Urval: ålder 18-39 år, 

hypertonidiagnos, 

medvetenhet om sin 

diagnos 
Datainsamling: information 

samlades in mellan juni 

2014 och december 2014. 

Deltagarna delades upp i 

två grupper, 18-29 år och 

30-39 år. Fokusgrupperna 

träffades under 90 minuter 

som avslutades med ett 

anonymt skriftligt 

frågeformulär (ålder, kön, 

etnicitet och högst 

avslutade utbildning).  
Analys: en konventionell 

innehållsanalys användes 

för att koda de 

transkriberade intervjuerna.  

38 
(-) 

Deltagare i studien upplevde ilska 

och förvåning när de fick 

hypertonidiagnos. Diagnosen 

innebar en negativ självbild på 

deras “unga identitet”. 

Livsstilsförändringar och läkemedel 

fick dem att känna sig äldre än vad 

de egentligen var. Hinder för att gå 

på uppföljningsbesök var 

betalningen, resvägen och för långa 

väntetider för korta besök. Sociala 

medier var inte en hjälp för 

egenvård vid hypertoni då 

deltagarna var oroade över att deras 

vänner skulle se kommunikation 

om hypertoni. Deltagarna upplevde 

inte undervisningsmaterial som 

hjälpsamt då de inte riktade sig till 

unga vuxna och oftast kastades 

broschyren redan innan de lämnat 

kliniken. 

K 
I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Nr Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

14. Mizutani, M., 

Tashiro, J., 

Maftuhah, 

Sugiarto, H., 

Yulaikhah, L., & 

Carbun, R. 
2016 

Indonesien 
 

Model 

development of 

healthy-lifestyle 

behaviors for rural 

Muslim 

Indonesians with 

hypertension: A 

qualitative study 

Att undersöka hur 

livsstilsförändringar uppfattas 

av medelålders Indonesiska 

par vars liv påverkas av 

hypertoni eller risk för 

hypertoni. Vilka faktorer som 

påverkar beteendet mot 

hälsosam eller ohälsosam 

livsstil.   

Design: semistrukturerade 

intervjuer 
Urval: 12 gifta par i åldrarna 

40-64 år, med diagnos 

hypertoni eller risk för 

hypertoni, förstå information, 

ej gravida och villiga att 

delta.  
Datainsamling: två 

tvåspråkiga sjuksköterskor 

genomförde intervjuer i ca 55 

min som sedan översattes 

från indonesiska till engelska 

av en tvåspråkig forskare. 

Makarna intervjuades separat 

så de kunde uttrycka sina 

åsikter fritt.  
Analys: forskaren 

analyserade intervjuerna 

genom att forma kategorier 

och underkategorier av det 

som framkom 

24 
(-) 

Viljan till ett hälsosamt 

beteende berodde på olika 

aspekter såsom 

beteendemässiga övertygelser, 

kompetens, religiöst stöd, 

socialt stöd, stöd från vården 

och tidigare erfarenheter. 

Anledningar till ohälsosam 

livsstil var antingen 

personliga, sociala eller 

miljömässiga.  

K 
II 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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15. Gebrezgi, M. 

T., Trepka, M. 

J., & Kidane, E. 

A. 
2017 

Eritrea 

Barriers to and 

facilitators of 

hypertension 

management in 

Asmara, Eritrea: 

patients' 

perspectives 

Identifiera 

hinder och 

möjligheter till 

hantering av 

hypertoni från 

patientens 

perspektiv. 

Design: kvalitativ intervjustudie 
Urval: patienter med hypertoni 

som kom för uppföljningssamtal 

på öppenvårdsmottagning.  
Datainsamling: intervjuerna 

bestod av slutna och öppna 

frågor. Även två fokusgrupper 

med män respektive kvinnor 

hölls och leddes av en 

moderator. 
Analys: två separata 

undersökare tog ut det relevanta 

och klassificerade de till olika 

teman. 

48 
(-) 

Individuella faktorer som var hinder till 

egenvård vid hypertoni var ekonomi, stress, 

istället för användning av läkemedel 

använda traditionella läkemedel, 

svårigheter eller missuppfattning gällande 

riktlinjer för fysisk aktivitet. Låg 

medvetenhet i samhället, stigmatisering och 

otillräckligt hälsofrämjande material var 

faktorer på samhällsnivå som hindrade 

egenvård. Det som uppgavs som viktiga 

faktorer för lyckad egenvård var kunskap 

och familje- och samhällsstöd. 

K 
II 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 


