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Sammanfattning  
Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som kan orsaka andra hjärt- och 
kärlsjukdomar. Eftersom att personerna hanterar sin egenvård på olika sätt skiljer sig 
deras upplevelser från varandra. Genom att se hur dessa egenvårdsstrategier skiljer 
sig åt ges en tydligare inblick i vad personerna upplever och även hur de själva 
påverkar sin egenvård genom att förändra sina levnadsvanor. 
 

Syfte: att beskriva upplevelser av egenvård vid hypertoni. 
 

Metod: Litteraturöversikten gjordes utifrån 12 kvalitativa studier. Analys utfördes 
enligt Fribergs femstegsmodell. 

 
Resultat: framställs i tre huvudkategorier och tio underkategorier. I studien 
beskrevs vikten av tydlig information och stöd för att kunna hantera sin egenvård vid 
hypertoni. Personerna beskrev olika hinder som försvårade egenvårdsstrategier. I 
vissa studier belystes personernas upplevelser av otillräckligt stöd och information 
från sjukvårdspersonal vilket försvårade egenvårdsåtgärder. I andra studier där 
personerna upplevde tillräckligt med stöd och tydlig information ökade 
självförmågan positivt att utföra egenvårdsåtgärder.   
 

Slutsats: Sjukvårdpersonal ska bemöta personer med hypertoni utifrån 
personcentrerat förhållningssätt och utgå från individuella behov för att främja 
egenvårdsarbetet. Personer med hypertoni behöver få utbildning och ökad kunskap 
kring sin sjukdom för att kunna hantera sin egenvård. 

 
Nyckelord: egenvård, hypertoni, livsstil, patienter, upplevelser 
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Summary 
Title: Experience of self-care in hypertension – a literature overview. 

 
Background: Hypertension is a people`s disease that can cause other 
cardiovascular diseases. Because people handle their self-care in different ways, their 
experiences differ from one another. By seeing how these self-care strategies differ, 
you get a clearer insight into people’s experiences and how they themselves affect 
their self-care by changing their living habits. 
 

Aim: to describe experiences of self-care in hypertension. 
 

Method: the literature review was based on 12 qualitative studies.  Analysis was 
performed on the basis of Friberg's five-step model. 
 

Results: in the results, three main categories and ten subcategories are presented. 
The study described the importance of clear information and support for managing 
self-care in hypertension. The individuals described various obstacles such as 
impaired self-care strategies. In some studies, individuals experiences were 
highlighted by insufficient support and information from healthcare professionals, 
which impeded self-care measures. In other studies where the people experienced 
sufficient support and clear information, self-esteem increased positively to perform 
self-care measures. 
 

Conclusion: Healthcare professionals should respond to people with hypertonia 
based on person-centered approaches and based on individual needs to promote self-
care. People with hypertonia need training and increased knowledge about their 
illness to be able to handle their self-care. 
 

Keywords:  self-care, hypertension, lifestyle, patients, experiences, 
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1.0 Inledning 

Hypertoni är en folksjukdom i Sverige som i sin tur kan leda till andra kardiovaskulära 
sjukdomar som ateroskleros, hjärtsvikt, stroke och kranskärlssjukdom. Det är 
beräknat att ca. 1,8 miljoner personer i Sverige har hypertoni varav 760 000 personer 
av dessa får behandling för sin sjukdom (Ericson & Ericson, 2012). En miljard världen 
över har diagnosen hypertoni, hypertoni har visat vara en riskfaktor till hjärtinfarkt 
samt stroke. Världshälsoorganisationen (WHO) har visat att diagnosen hypertoni är 
en ledande faktor till ökad mortalitet och uppskattningsvis dör nio miljoner människor 
i detta varje år (World Health Organization – WHO, 2013). Enligt Socialstyrelsen 
definieras hypertoni som ett kroniskt tillstånd där en livslång behandling kan behövas 
för att hantera tillståndet (Socialstyrelsen, 2017). Personer med hypertoni är i behov 
av stöd, rådgivning och hjälp från sjukvårdspersonalen (Blomgren & Andreasson, 
2015). Egenvård är en avgörande åtgärd i behandlingen. En stor vikt ligger i att 
sjuksköterskan jobbar och stödjer personen till en god egenvård (Blomgren & 
Andreasson, 2015). Sjuksköterskans ansvar utifrån kärnkompetensen är att arbeta 
utifrån personcentrerad omvårdnad samt att information och undervisning utförs på 
ett individanpassat arbetssätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan 
ska hjälpa personerna med hypertoni på ett individuellt anpassat sätt, stödja och 
uppmuntra personerna till att uppnå sina mål i egenvården. 
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2.0 Bakgrund 

2.1 Hypertoni 

Personer med uppmätt blodtryck över 140/90 mmHg i både liggande och sittandes 
position samt efter 5–10 minuters vila, minst tre gånger under några veckor till 
månader anses ha hypertoni (Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU, 
2007). Hypertoni är ett tillstånd som medför en stor risk för utveckling av hjärt- och 
kärlsjukdomar som stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2017; SBU, 
2007). Förekomsten av hypertoni påverkas av personens livsstilsfaktorer, däribland 
intaget av födans salt- samt fetthalter. Ett högt intag av fetter kan leda till ateroskleros 
vilket i sig påverkar blodtrycket i och med förträngningarna i blodkärlen som uppstår 
vid ateroskleros. Andra livsstilsfaktorer som kan orsaka hypertoni är skadligt intag av 
alkohol, fysisk inaktivitet, rökning samt dålig stresshantering. Nikotinbruk samt 
alkoholintag påverkar blodtrycket genom att stimulera det centrala nervsystemet 
(Ericson & Ericson, 2012). Dessa beteendefaktorer påverkas starkt av människors 
arbete samt levnadsvillkor (WHO, 2013). Arv och genetik spelar sannolikt en väsentlig 
roll, dessutom vissa sjukdomar och mediciner kan bidra till utveckling av hypertoni. 
Njursjukdomar som diabetesnefropati, kronisk glomerulonefrit och kronisk 
tubulointerstitiell nefrit har tendens att påverka blodtrycket samt visa hormonella 
förändringar som Cushings sjukdom, akromegali, feokromocytom och primär 
aldosteronism (Ericson & Ericson, 2012). Läkemedel som kan påverka blodtrycket är 
glukokortikoider, östrogen haltiga läkemedel som till exempel p-piller, och NSAID 
preparaten som används längre tid till exempel Ibuprofen och Ipren (Ericson & 
Ericson, 2012). Symptomen vid hypertoni kan upplevas individuellt och på olika sätt, 
vilket gör att många kan ha ett förhöjt blodtryck utan att veta om det. 
Blodtrycksmätning är ett sätt att fastställa om en person har hypertoni (Ericsson & 
Ericsson, 2012). Det finns olika svårighetsgrader av hypertoni som märks efter 
mätning av blodtrycket. De olika klassificeringar av hypertoni visas i tabell 1. Värdet 
på det systoliska och det diastoliska trycket är utgångspunkten för vilken 
svårighetsgrad det blir och kan illustreras med hjälp av nedanstående tabell 
(Bengtsson – Boström & Manhem, 2016). 
 
Tabell 1.1 Klassificering av blodtryck och hypertoni   

Olika klassificeringar av 
blodtryck 

Systoliskt blodtryck 
(mmHg) 

Diastoliskt blodtryck 
(mmHg) 

Optimalt blodtryck <120 < 80 

Normalt blodtryck 120-129 80-84 

Högt Normalt 130-139 85-89 

Mild hypertoni (grad 1) 140- 159 90-99 

Måttlig hypertoni (grad 2) 160-179 100-109 

Svår hypertoni (grad 3) ≥ 180 ≥ 110 

Isolerat systolisk hypertoni ≥ 140 < 90 

2.2 Medicinsk behandling vid hypertoni 

Ibland hjälps personerna inte av livsstilsförändringar för att kunna reglera sitt 
blodtryck utan är då i behov av receptbelagd medicinering. Antihypertensiva 
läkemedel fungerar på flera olika sätt, såsom att avlägsna överskott av salt och vätska 
från kroppen, reglerar hjärtfrekvensen samt dilaterar blodkärlen (WHO, 2013). 
Antihypertensiv behandling blir vanligare vid högre ålder eftersom det då finns större 
risker att drabbas av hjärtinfarkt och stroke (Ericson & Ericson, 2012). 
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Behandlingsmålen vid hypertoni är att reglerar blodtrycket till en säkrare nivå där det 
systoliska trycket ska vara <140 mmHg och det diastoliska trycket <90 mmHg. 
Läkemedelsvalet görs utifrån individuella faktorer såsom ålder, kön, riskprofil, tidigare 
medicinering och andra sjukdomar (Ericson & Ericson, 2012). En viktig del i processen 
är att personen accepterar sin diagnos och behovet av att behandlas med 
antihypertensiva läkemedel. Med hjälp av det har det visats i forskning att personens 
compliance ökar om personen har tillräckligt med information samt acceptans över 
situationen (Marx, Witte, Himmel, Kuhnel, Simmenroth-Nayda & Koschack, 2011). I 
en vetenskaplig artikel från Tyskland har det visats att personen i fråga bör vara 
införstådd med sitt tillstånd innan läkemedelsbehandlingen påbörjas (Marx, et al. 
2011).  På grund av läkemedelsbiverkningar vid sin hypertonibehandling, känner de 
flesta personerna att det påverkar deras dagliga aktivitet och deras fysiska förmågor. 
Vilket kan då påverkas med hjälp av stöd samt information kring personens 
läkemedelsbiverkningar.  Vårdpersonalen ska stödja vårdsökandes följsamhet av 
behandling genom att ha bra kommunikation och dialog, ta den tid som behövs, 
respektera vårdsökandes integritet och möjliggöra för personen att anpassa sig och 
acceptera diagnosen och terapin (Marx, et al, 2011). 
 

2.3 Egenvård 

Förmågan att kunna hantera och ta hand om sig själv i olika hälsosituationer benämns 
även som egenvård (Drevenhorn, 2006). Detta är en åtgärd där personerna själva har 
makt över sin diagnos, och kan då påverka sin situation i dagliga aktiviteter när de 
gäller sin egen hälsa samt välbefinnande. Enligt Orem (2001) utgår egenvård från ett 
holistiskt hälsoperspektiv och innefattar psykologiska, interpersonella och sociala 
aspekter. Egenvårdsteorin handlar om att personen förändrar sina gamla vanor samt 
utvecklar nya goda vanor och handlingar för att främja sin hälsa. Orem (2001) menar 
att kapaciteten till att utföra egenvård påverkas bland annat av personens ålder, 
hälsotillstånd, egen kunskap kring sin sjukdom, livserfarenhet, kultur, psykosociala 
faktorer samt livsstil och miljö. Egenvårds kapaciteten innefattar också motivation och 
de mentala samt praktiska färdigheter som är nödvändiga för att individen ska kunna 
tolka sina egenvårdsbehov och planera den egenvård som behövs (Orem, 2001).  
 
Egenvården delas enligt Orem (2001) in i tre delar: en värderingsfas, en planeringsfas 
och en genomförandefas. Den första fasen innebär att klarlägga vad som krävs för att 
förbättra sin hälsa och därmed öka sitt välbefinnande. Den andra fasen innefattar 
planering av de handlingar som ska utföras och i genomförandefasen handlar det om 
att konkret utföra handlingarna. Dessa tre olika faser bildar en målinriktad 
handlingsprocess. Egenvård är något som rekommenderas till alla personer med 
hypertoni och bidrar till en bra självkontroll för personer som har begränsad tillgång 
till hälsovård på grund av geografiska, fysiska eller ekonomiska skäl (WHO, 2013).  En 
studie visar att majoriteten av deltagarna förklarade att en stödjande familjär atmosfär 
hade en positiv inverkan till behandling av personens tillstånd samt personens 
egenvård för tillståndet (Nayeri, Dehghan & Iranmanesh, 2015). Resultat från studien 
pekar på vikten av att anhöriga deltar i personens behandling och egenvård vilket 
stärker vikten av förändring i kost och motion och kan i sin tur öka till en förbättring 
av personens medicinbehandling (Nayeri, Dehghan & Iranmanesh, 2015). 
 

2.4 Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är ett förhållningssätt som används för att belysa vikten 
av att se personen utifrån dennes livsvärldsperspektiv som innebär att se personen 
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bakom sjukdom, åldrande, symptom eller beteende (Hartley & Repade, 2011). Enligt 
Hartley & Repade (2011) arbetar vårdpersonal utifrån personcentrerad omvårdnad för 
att förbättra följsamhet av personens behandlingar vilket leder till bättre compliance 
samt ökar personens medvetenhet om valmöjligheter och bygger då ett partnerskap 
mellan vårdpersonal och personen (Hartley & Repade, 2011). Detta anses leda till att 
personen blir delaktig i sin vård vilket även beskrivs i patient lagen (SFS 2014:821) där 
vikten betonas på patientens delaktighet i sin vård samt rätten till information gällande 
sin sjukdom samt behandling (SFS 2014:821). Sjuksköterskan ska arbeta utifrån en 
personcentrerad omvårdnad och ett holistiskt förhållningssätt med fokus på 
hälsofrämjande, men detta följs inte alltid i praktiken och det är många faktorer som 
spelar roll, som till exempel: tidsbrist i arbetet (Hernandez & Anderson, 2012). 
 

Personcentrerad omvårdnad anses leda till bättre förståelse för personen gällande sitt 
tillstånd, förtroende för de inblandade parterna i personens vård, tillfredsställelse och 
förbättrade handlingsplaner för personen samt bättre compliance hos personen 
gällande sin behandling. Vilket i slutändan har visats genom vetenskapliga studier ge 
ett mer stabilt blodtryck hos den behandlade personen (Hartley & Repade, 2011). En 
vetenskaplig artikel av Nymberg och Drevenhorn, 2016 har visat att personer som 
behandlas utifrån personcentrerat förhållningssätt är mer nöjda med rådgivningen 
som gavs, än personerna i kontrollgruppen för studien. Denna studie visar att arbete 
med livsstilsförändringar med personer som har risk att utveckla flera sjukdomar är 
viktigt, och detta arbete bör utföras från ett personcentrerat perspektiv för att skapa 
goda förutsättningar (Nymberg & Drevenhorn, 2016). Genom att utveckla en god 
relation med tillit samt förtroende mellan sjukvårdspersonal, personer med hypertoni 
samt deras närstående kan personens egna förmåga att själv styra över sin hälsa 
förstärkas. (Socialstyrelsen, 2011).  Det är viktigt att få rätt behandling och uppföljning 
för att kunna förebygga och minska hälsoriskerna vid plötslig ökning av blodtrycket. 
Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan behandlingen för 
hypertoni främja personens egenvård (Lebeau, et al , 2014). 
 

2.5 Sjuksköterskans roll 

Undervisning i egenvård är ett viktigt redskap för sjuksköterskan när en vårdsökande 
person ska tillägna sig nya kunskaper för att klara sin egenvård. Sjuksköterskan måste 
identifiera patientens behov av lärande och utifrån detta planera hur undervisningen 
ska planeras och genomföras för att på bästa sätt stödja patienten i sin egenvård 
(Orem,2001). Sjuksköterskans uppgift är att kontinuerligt följa behandlingsresultat, 
kontrollera läkemedelsintaget för att förbättra följsamheten vilket ofta är ett stort 
problem, följa upp andra riskfaktorer samt uppmuntra till egenvård (Ericson & 
Ericson, 2012).  Sjuksköterskans roll som hjälpare, vägledare och stödjare gentemot 
patienten betonas. Alla personer med hypertoni behöver individuell rådgivning. 
Individualiserade råd ges och hänsyn tas till personens hela riskprofil. Där menas att 
sjuksköterska ska ta hänsyn till personens sjukdomshistoria och livsstilen (Ericson & 
Ericson, 2012). Sjuksköterskan ska vid egenvårdsråd tillgodose personens behov samt 
kapacitet att förstå samt utföra egenvårdsråden. Personen kan annars bli för belastad 
psykiskt samt stressad och kan då ej ta in råden och utföra de nödvändiga livsstils 
förändringarna (Ericson & Ericson, 2012). Hur mycket personen klarar av sin egenvård 
beror oftast på egenvårdens krav och personens hälsoproblem. Kommunikationen 
mellan sjuksköterskan samt personen med hypertoni är väldigt viktigt så att personen 
har förståelse för informationen som ges samt kan ta in informationen på ett korrekt 
sätt.  Genom en personcentrerad kommunikation blir rådgivningen till personen mer 
motiverande då personen upplever känsla av självkontroll (Drevenhorn, 2006). 
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För att kunna motivera en ändring i personens livsstil måste sjuksköterskan kunna 
förstå personens vardag och identifiera motiven för förändring. Dialog och samtal 
används som verktyg för att skapa närhet i mötena och för att säkerställa 
patientmedverkan. Detta kan uppmuntra patienten till att ta ett aktivt intresse för 
behandling och livsstilsförändring (Eriksson & Nilsson, 2008). Sjuksköterska ska vara 
medveten att livsstilsförändringar kan också leda till att personerna upplever press och 
rädslan på hur vårdpersonalen kommer att reagera när personerna inte håller sig till 
de strategier och planer som behövs för att stärka sitt egenvårdsåtgärder (Hartley & 
Repade, 2011). 
 
För att vården ska utgå från personen i centrum krävs att vårdpersonalen känner 
personen. Personens livsberättelse beskrivs som ett redskap för att utföra en god 
omvårdnad, göra omvårdnaden meningsfull, ändamålsenlig och skapa tillit mellan 
personen samt vårdpersonalen. Personens livsberättelse är en terapeutiskt central 
handling, eftersom att hitta ord för att beskriva sjukdomen och denna åtföljande oro 
gör att personen själv klargör och skapar en helhetsbild av situationen (Ekman, et 
al,2011).  En del i arbetet med livsstilsförändringar hos personen är att arbeta med 
motiverande samtal. Motiverande samtal innebär att personen blir en aktiv deltagare 
i sin egen livsstilsförändring. Enligt Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011 
behövs motiverande samtal mellan sjuksköterskan samt personen med hypertoni, för 
att kunna stödja personen och få de att inse de olika riskerna med deras tillstånd samt 
hjälpa dem att hitta strategier i deras vardag till att utföra positiva livsstilsförändringar 
(Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). 
Hypertoni är en folksjukdom i Sverige som blir allt vanligare. Egenvård är en 
avgörande åtgärd i behandlingen. Sjuksköterskans ansvar är framförallt att informera, 
undervisa och stödja personerna med hypertoni för att kunna klara av sin egenvård. 
Sjuksköterskan ska hjälpa personerna på ett individuellt sätt, stödja och uppmuntra 
personerna till att uppnå sina mål i egenvården. Författarna av det här arbetet upplever 
att vården inte tar hänsyn till att alla personer har olika möjligheter och därav behövs 
det att behandlingen är individanpassad. Det krävs förståelse för personens upplevelse 
av egenvård vid hypertoni för att stödja personen till medvetna, hälsosamma val och 
till ökad compliance vid behandlingen mot hypertoni. 
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3.0 Syfte 

Att beskriva hur personer med hypertoni upplever egenvård. 

4.0 Material och metod 

4.1 Design 

Studiens syfte är att beskriva personers upplevelser av egenvård vid hypertoni och 
därför valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats härstammar från ett holistiskt 
perspektiv och kan användas för att förstå människors levda erfarenheter inom ett 
specifikt område och belysa ett fenomen (Segesten, 2012). Genom kvalitativa studier 
kan läsaren skapa en förståelse för personens upplevelser, erfarenheter, förväntningar 
och behov (Segesten, 2012) (Friberg, 2012). Syftet med en kvalitativ studie är att skapa 
kunskap om ett fenomen så som det tolkas, erfaras och vilken betydelse fenomenet har 
av personerna samt att resultatet ska kunna utveckla en teori (Henricsson & Billhult, 
2012). 
 
Designen på studien är en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att tidigare 
forskning kring ämnet sammanställs. Litteraturöversikten har sammanställts utifrån 
tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ och induktiv ansats. Induktiv ansats utgår 
från deltagarnas levda erfarenheter av ett fenomen med syfte att generera en teori 
(Henricsson & Billhult, 2012). I den här litteraturöversikt har relevanta vetenskapliga 
artiklar som svarar på syftet använts för att skapa en översikt över kunskapsläget inom 
ett specifikt omvårdnadsområde samt att identifiera ett problem inom sjuksköterskans 
profession (Friberg, 2012). 

4.2 Urval och datainsamling 

Två datainsamlingar utfördes, under våren 2017 samt hösten 2017, detta redovisas i 
bilaga ett. Sökningar gjordes i olika databaser som innehåller vetenskapliga artiklar 
med fokus på omvårdnad för att kunna få flera relevanta artiklar. Sökningar har gjorts 
i CINAHL, Medline och PubMed. 
Sökorden som användes vid datainsamlingarna var: hypertension, high blood 
pressure*, qualitative, focus group, narrative, interview*, self-care, self care, self 
management *, self care, self efficacy, knowledge, health literacy, self management*, 
prevention*, care of health care*, experienc*. Trunkering har använts till sökorden för 
att få fram fler grammatiska former av ett ord, detta för att få fler träffar och sökningar 
på artiklar (Östlundh, 2012). För att kunna använda mer än ett ord i sökningen har 
boolesk sökteknik använts. Sökoperatörer som användes var AND och OR. AND 
användes för att koppla ihop sökord och OR för att få träffar på den ena eller den andra 
sökorden (Östlundh, 2012). Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklarna som 
har använts i resultatet var att de publicerades inom tidsramen 2007–2017, skrivna på 
engelska, etiskt granskade samt att artiklarna var peer reviewed för att bevara en 
vetenskaplig kvalitet. De vetenskapliga artiklarna måste kunna ge svar på syftet till 
översikten av litteraturstudien (Friberg,2012). De metoder som användes i artiklarnas 
resultat för att fånga in det fenomen som eftersöktes var till exempel, intervjuer, 
observationer och berättelser, det vill säga vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
karaktär (Lyckhage, 2012). Granskning av artiklarna gjordes för att få en klar bild över 
artiklarnas kvalitet för att sedan kunna utgöra en grund i analysen (Friberg, 2012). Med 
hjälp av Hälsohögskolans protokoll kvalitetsgranskades artiklarna ur syfte, bakgrund, 
urval, design, datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt ställningstagande, 
trovärdighet, tillförlitlighet och resultat (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2012). Vid kvalitetsgranskningen har ”Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 
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med kvalitativ metod utfärdat av Hälsohögskolan i Jönköping” använts (Bilaga 3). 
Artiklarna måste uppfylla fyra kriterier för att gå vidare i granskningen. Dessa kriterier 
är: Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Kunskapsläget inom det aktuella 
området är beskrivet? Är syftet relevant till ert examensarbete? Är urvalet beskrivet? 
Alla titlar lästes och utifrån 856 titlar valdes 172 artiklar vars abstrakt granskades. 
Utifrån dessa 172 artiklar valdes tolv artiklar som var relevanta utifrån syftet. De 
artiklar som handlade om barn med hypertoni, samt var skrivna på annat språk än 
engelska samt artiklar som utgick inte utifrån personernas perspektiv exkluderades. 

4.3 Dataanalys 

Den nya helheten sammanställs och beskrivs sedan som det nya resultatet efter att 
artiklarna har lästs igenom flera gånger och har jämförts med varandra utifrån olika 
skillnader och likheter (Friberg, 2012). Vilken typ av analys som görs baseras på vilka 
typer av studier som valts och hur dessa är kopplade till problemformuleringen och 
syftet (Friberg, 2012). Under analysarbetet var det väsentligt att enbart ta med det som 
svarade på syftet, därför har författarna under arbetsgången återkopplat till syftet 
(Henricsson & Billhult, 2012). Dataanalysen utfördes efter Fribergs femstegsmodell 
(Friberg, 2012). Artiklarna översattes med Google translate samt med engelskt lexikon. 
I första steget lästes de valda artiklarna igenom för att få en överskådlig syn över 
artikeln och fokus låg på artiklarnas resultat. Artiklarna lästes flera gånger för att få en 
överblick samt förståelse över innehållet. För att få en djupare förståelse analyserades 
artiklarna först enskilt därefter tillsammans. I andra steget skapades ett dokument där 
endast de delar från varje artikel som svarade på syftet överfördes. Delarna 
analyserades och markerades utifrån de olika nyckelfynden.  I steg tre lästes texterna 
återigen och därefter färgmarkerades texten med olika färger beroende på olika 
upplevelser som presenterades i texten. I fjärde steget skapades ett nytt dokument där 
de vetenskapliga artiklarnas resultat sammanställdes för att kunna se likheter och 
skillnader, de sorterades utifrån de färgmarkerade upplevelserna. Detta för att kunna 
se vilka underkategorier som fanns i materialet. Därefter analyserades underkategorier 
från materialet och jämfördes mellan likheter och skillnader. Detta ledde till nya 
teman. Avslutningsvis i det femte steget strukturerades och sammanställdes resultatet 
under de huvudkategorier som framtagits under arbetets gång. De nya temana skapade 
en ny text som hade stöd utifrån de analyserade artiklarna (Friberg, 2012).   

4.4 Etiska överväganden  

 Artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté eller visar att de har genomfört etiska 
överväganden har en ökad pålitlighet på det vetenskapliga värdet i studien och det är 
endast artiklar som innehåller detta som ingår i litteraturöversikten. I en 
litteraturöversikt behövs inget etiskt godkännande, men urvalet och resultatet ska ha 
etiskt övervägande från författarna (Kjellström, 2012).  I sökandet efter artiklar har 
författarna valt att enbart inkludera artiklar som innehåller dessa etiska överväganden 
som nämnts ovan och vara godkända av etiska kommittén.   
 
För att följa etiska riktlinjer inom forskning ska studien aldrig förvränga, förfalska, 
vilseleda eller plagiera material (Vetenskapsrådet, 2017).  Författarna är medvetna om 
oredlighet och de etiska riktlinjerna och har säkerhetsställt genom arbetets gång att de 
ej manipulerat eller plagierat resultat. 
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5.0 Resultat 

I resultatet kommer tre huvudgrupper och tio underkategorier att presenteras. 
Artiklarna som har använts i studien är från England, Brasilien, USA, Nederländerna, 
Irland, Sverige och Sydafrika. 
 
 
5.1 Behov av stöd 5.2 Förändrade upp-

fattningar 
5.3 Stärka självförtro-
endet 

5.1.1 Information och kun-
skap 

5.2.1 Att bli motiverad 5.3.1 Oro och rädsla 

5.1.2 Personligt stöd 5.2.2 Att hitta livsstilsstra-
tegier 

5.3.2 Behov av trygghet 
och förtroende 

 5.2.3 Negativa attityder till 
läkemedel 

5.3.3 Att ha kontroll 

 5.2.4 Hinder  
 5.2.5 Önskan om ökad del-

aktighet 
 

 

5.1 - Behov av stöd 

5.1.1 Information och kunskap 
Personerna i flera studier upplevde sig ha en begränsad kunskap om orsaker av högt 
blodtryck, medicinsk behandling för högt blodtryck och egenvårdsåtgärder (Hultgren, 
Johansson & Billhult 2014; Bajorek, Lemay, Magin, Riberts, Krass & Armour, 2017). 
Vissa personer i en annan studie visade brist på kunskap genom att de trodde att högt 
blodtryck orsakades genom ett externt förorenat medel som är i blodet (Murphy, 
Chuma, Matthews, Steyn & Levitt, 2015). Det framkom att personerna i flera studier 
upplevde brist på kunskap kring egenvårdsåtgärder (Murphy et al, 2015; Bokhour, 
Cohn, Cortes, Solomon, Fix, Elwy, Mueller, Borzecki & Kressin, 2012). Personerna i 
(Rimando, 2015) visste att ohälsosam kost och brist på regelbunden motion ökade 
risken för högt blodtryck, men hade inte tillräckligt med kunskap om 
egenvårdsåtgärder om hur de kan minska riskerna för tillståndet (Rimando, 2015).  
Vidare framkom det i en annan studie att personer hade en god kunskap kring vad de 
behövde göra och även hur de ska utföra egenvården dock uttryckte personerna behov 
av nödvändig utbildning om sjukdomens etiologi och färdigheter för att kunna hantera 
en effektiv egenvård (Brown, Bartholomew & Naik, 2007).  Personerna i (Hallberg, 
Ranerup & Kjellgren, 2016) kunde se hur deras blodtryck förändrades när de inte tog 
sina blodtrycksmediciner. Detta ökade kunskapen om vikten av att ta sina mediciner 
regelbundet (Hallberg, Ranerup & Kjellgren, 2016). 
 
Deltagarna i (Alhalaiqa, Deane & Gray, 2013) studie fick individuellt anpassad 
personcentrerad utbildning (Adherence Therapy, AT) som syftade till att förbättra 
personens upplevelser av antihypertensiva läkemedel. I samma studie upplevde 
personerna att de fick mer kunskap om egenvårdsåtgärder efter AT behandling 
(Alhalaiqa et el, 2013). I samband med att personerna hade fått individuell utbildning 
om egenvårdsåtgärder ökade det medvetenheten om egen hälsa och positiva aspekter 
om antihypertensiva läkemedel (Alhalaiga et al, 2013). I en annan studie framkom det 
att kunskap om samspelet mellan fysisk aktivitet, stress och blodtrycksförändringar 
stärkte förståelsen av hur detta påverkade personernas blodtryck (Hallberg, Ranerup 
& Kjellgren, 2016). Personerna i (Glynn, Casey, Walsh, Hayes, Harte & Heaney, 2015) 



13 
 

sökte självständigt information om högt blodtryck och egenvårdshantering genom 
olika internetsidor. 
 
 I studierna där personerna hade hypertoni samt andra sjukdomar upplevdes 
svårigheter att skilja information mellan de olika sjukdomarna (Fix, Cohn, Solomon, 
Mueller, Kressin, Borzecki, Katz, Bokhour, 2013; Bokhour et al, 2012). I (Bokhour et 
al, 2012) vissa personer såg hypertoni som ett intermittent problem som kommer och 
går vilket tyder på kunskapsbrist. I en annan studie personerna tolkade en normal 
blodtrycksmätning på läkarmottagningen som bevis på att de hade botats och därmed 
som ett tecken på att ingen ytterligare medicinering behövdes (Buene, Haafkens, 
Agyemang, Schuster & Willems, 2008). I samma studie där personerna tillhörde olika 
etniska grupper, trodde en del av personerna att antihypertensiva läkemedel endast 
skulle tas under en begränsad tid. Vissa personer i samma studie trodde även att högt 
blodtryck kunde botas genom exempelvis hälsosammare levnadsvillkor, eller genom 
att be till Gud (Buene et al, 2008). 

5.1.2 Personligt stöd 
Personerna i studien upplevde stöd när de fick en mer aktiv roll i samtalet med 
sjukvårdspersonal om sin egenvård och hälsa (Hallberg et al, 2016). I andra studier 
personerna fick stöd från sjuksköterskor genom bra hälsoinformation om hur de kunde 
sänka sitt höga blodtryck samt hantera egenvården (Rimando, 2015; Glynn et el, 2015). 
Det har visats sig i (Glynn et al, 2015) att personer som har träffat dietister och har fått 
hjälp med matvanor har upplevt mer stöd kring egenvårdsåtgärder. Personerna i en 
annan studie upplevde brist på stöd från sjukvårdspersonal när de inte visade intresse 
för personers engagemang av egna blodtryckskontroller (Brown et al, 2007). 
Personerna i (Murphy et al, 2015) upplevde brist på emotionellt stöd då 
sjukvårdspersonalen hade brist på tid, brist på kommunikationsförmågor och 
rådgivning till egenvårdshantering. Vidare framkom det att interaktion med 
sjukvårdspersonal upplevdes bristande på grund av ensidig kommunikation mellan 
sjukvårdspersonal och personen, där personerna inte förstod informationen som gavs. 
På grund av den bristande kommunikationen ledde det till att personerna inte förstod 
vikten av egenvårdsåtgärder (Murphy et al, 2015). 
 
Flera personer i (Brown et al, 2007) studien upplevde att de inte kände till sina 
blodtrycksmål och att de inte hade fått tillbaka respons från sjukvårdspersonalen, på 
vad och hur de skulle göra för att hantera sina egenvårdsåtgärder vid hypertoni. 
Deltagarna i samma studie hade inte fått feedback från sjukvårdspersonalen om deras 
försök att hantera sin sjukdom, vilket resulterade i brist på stöd (Brown et al, 2007). 
Anpassningsprocessen till egenvård underlättades hos personer som hade 
familjemedlemmar med högt blodtryck (Hultgren et al, 2014; Brown et al, 2007). 
Personerna i samma studier upplevde sig ha stöd från familjemedlemmar och vänner 
genom rådgivning om egenvårdshanteringen (Hultgren et al, 2014; Brown et al, 2007). 
I en annan studie önskade personerna mer information och förklaringar om orsaker 
om högt blodtryck och även mer praktisk vägledning för egenvårdsåtgärder (Murphy 
et al, 2015). I vissa fall var det klart att personerna var villiga att göra 
livsstilsförändringar, men behövde mer detaljerad information från deras vårdgivare 
för att kunna genomföra dessa (Murphy et al, 2015). Personerna i (Bokhour et al, 2012) 
hade en viss förståelse om sjukdomens patofysiologi men behövde mer stöd av 
sjukvårdspersonal för att kunna hantera egenvårdsåtgärder. 
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5.2 Förändrade uppfattningar 

5.2.1 Att bli motiverad 
En positiv kommunikation mellan sjukvårdspersonal och personer med högt blodtryck 
uppmuntrade och motiverade personerna till att genomföra egenvårdsåtgärder 
(Alhalaiqa et al, 2013). Personerna i (Hallberg, Ranerup & Kjellgren, 2016) fick 
använda sig av applikationer i mobiltelefonen för självrapportering av sina 
blodtrycksmätningar, dagliga aktiviteter och medicinering. De kunde då få en tydlig 
blick över huruvida deras dagliga aktiviteter påverkade deras blodtryck. Personerna i 
samma studie motiverades till att följa behandlingen samt öka den fysiska aktiviteten 
i samband med när de blev medvetna om de olika faktorerna som påverkar blodtrycket. 
Detta resulterade i att personerna upplevde en ökad motivation till att utföra sina 
egenvårdsåtgärder (Hallberg et al, 2016). I en annan studie påvisades det att i samband 
med att personerna börjar förstå sin sjukdomsprocess och kunde lyfta fram 
egenvårdsstrategier upplevde de motivation för ett hälsosamt liv (Balduino, 
Mantovani, Lacerda, Marin & Wal, 2016). 
 
När personerna förstod riskerna av framtida komplikationer av tillståndet blev de mer 
motiverade att utföra egenvårdsåtgärder samt att ta sina antihypertensiva läkemedel 
regelbundet (Brown et al, 2007; Buene et al, 2008). I (Rimando, 2015) framkom det 
att barnbarn och barnbarnsbarn bidrog till att personerna upplevde mer motivation 
till att utföra egenvårdsåtgärder som att ta sina läkemedel, äta en balanserad kost och 
fortsätta med regelbunden motion. I en annan studie påvisades att personer som har 
varit med om förluster av familjemedlemmar på grund av komplikationer av hypertoni 
motiveras lättare till att utföra nödvändiga åtgärder för egenvårdshantering (Glynn et 
al, 2015). 
 
Farmakologisk behandling bidrog till ökad motivation för livsstilsförändringar. Detta 
för att personerna ville bli fria från medicinsk behandling (Hultgren et al, 2014). 
Personerna i (Glynn et al, 2015) sökte självständigt information om sjukdomen via 
internet och detta resulterade att personerna upplevde motivation för 
livsstilsförändringar. I studien (Alhalaiqa et al, 2013) efter den individuellt anpassade 
informationen upplevde personerna en ökad medvetenhet om sin hälsa och positiva 
aspekterna av antihypertensiva läkemedel samt bättre motivation till att utföra 
egenvårdsåtgärder. De blev därigenom mer självsäkra och engagerade i sin egenvård 
(Alhalaiqa et al, 2013). 

5.2.2 Att hitta livsstilsstrategier 
När personerna hittade olika strategier för egenvårdshantering vid högt blodtryck 
upplevde personerna lättnad över att genomföra ändringar i levnadsvanor och dagliga 
rutiner (Balduino et al, 2016). Personerna i en annan studie upplevde mer vilja till 
livsstilsförändringar genom att de kunde se diagram i mobiltelefonen som visade hur 
dagliga aktiviteter påverkade deras blodtryck (Hallberg et al, 2016). Detta resulterade 
att vissa personer slutade med att röka samt kunde gå ner i vikt (Hallberg et al, 2016). 
Efter att personerna i (Rimando, 2015) lärde sig att göra mer hälsosamma måltider 
som en följd av viktminskningen kände de sig lyckligare, energiska och upplevde lägre 
stress under dagliga aktiviteter. Deras viktminskning bidrog till en förbättrad 
livskvalitet (Rimando, 2015). Negativa attityder mot antihypertensiva läkemedel 
ändrades till positiv önskan om livsstilsförändringar på grund av rädsla för framtida 
komplikationer av högt blodtryck (Hultgren et al, 2014). 
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5.2.3 Negativa attityder till läkemedel 
 I flera studier framkom det att deltagande personer upplevde resistens mot läkemedel 
på grund av biverkningar och brist på kontroll (Hultgren et al, 2014; Buene et al, 
2008). Farmakologisk behandling ansågs vara ett bevis på att något var fel samtidigt 
som antihypertensiva läkemedel sågs som ett nödvändigt redskap i förebyggande syfte 
av vidare komplikationer av hypertoni (Hultgren, Jonasson & Billhult, 2014). Personer 
i (Alhalaiqa et al, 2013) uttryckte att AT ökade deras förtroende för positiv effektivitet 
av antihypertensiva läkemedel. AT-behandlingen visade sig ha en god effekt på 
personernas attityder och övertygelser om antihypertensiva läkemedel (Alhalaiqa et al, 
2013). 
 
I en annan studie uppfattade en del av deltagarna att den höga doseringen av 
antihypertensiva läkemedel som skadliga och därför förlitade personerna sig mer på 
avkoppling än medicinsk behandling (Bokhour et al, 2012). Personerna i (Buene et al, 
2008) som använde blodtryckssänkande mediciner men ändå hade haft högt blodtryck 
upplevde att medicinen inte var effektiv och att den därför kunde minskas. Personer i 
en annan studie prioriterade andra livsnöjen som alkoholkonsumtion istället för att ta 
sina antihypertensiva läkemedel (Bokhour et al, 2012). 

5.2.4 Hinder 
Det framkom i en studie att de deltagande personerna upplevde hinder för egenvården 
vid hypertoni som till exempel brist på pengar, minskade återbesök med 
sjukvårdspersonal, brist på motivation att motionera och rädsla för att skadas eller 
uppleva smärta från träning (Rimando, 2015). I en annan studie hade personerna 
utfört ändringar i sin vardag för att förändra sin livsstil, men beskrev olika hinder som 
till exempel brist på stöd i hemmet eller kostnaden för hälsosammare kost som 
begränsning till egenvårdsåtgärder (Murphy et al, 2015). I en annan studie upplevde 
personerna ekonomiska svårigheter som ett hinder för hanteringen av egenvård 
(Buene et al, 2008). Vissa personer upplevde brist på motivation som ett hinder för att 
träna (Rimando, 2015). Negativa attityder hos sjukvårdspersonal upplevdes som ett 
hinder för personerna vilket minskade förtroendet för samspel (Murphy et al, 2015). I 
studien där personerna upplevde svårigheter att skilja på information om hantering av 
olika sjukdomar upplevdes detta som hinder i hanteringen av egenvård vid hypertoni. 
Även andra sjukdomar upplevdes som ett hinder av hanteringen av egenvård vid 
hypertoni (Fix et al, 2013; Bokhour et al, 2012). I studien där personerna inte förstod 
hur effektiviteten av egenvård vid hypertoni kunde hanteras upplevdes en minskad 
egenförmåga som ett hinder (Brown et al, 2007). Personer i (Bokhour et al, 2012) 
upplevde svårigheter att kontroller sin kost på grund av olika faktorer. Att bo hemma 
ensam, matlagning och middagar på restaurang gör det svårt för personerna att 
kontrollera innehållet i olika livsmedel (Bokhour et al, 2012). 

5.2.5 Önskan om ökad delaktighet 
Känslor av delaktighet ökade i samband med fler besök hos sjukvårdspersonal för 
åtgärdsplaner samt fler blodtryckskontroller (Bajorek, et al. 2017). Personerna som 
deltog i (Hallberg et al, 2016) upplevde en ökad delaktighet i sin egenvård när de 
använde sig av hjälpmedel så som applikationer i mobiltelefonen som ett sätt att 
hantera sitt tillstånd. Personerna i samma studie upplevde det som positivt att själv 
rapportera och utvärdera hur deras blodtryck, symtom och livsstil varierar från dag till 
dag (Hallberg et al, 2016). Personerna i (Alhalaiqa et al, 2013) var delaktiga i sin vård 
och planerade sin egenvård kände de inte att hjälpen från vården är ett tvång, utan 
upplevde istället ett stöd från vårdpersonalen där de kunde diskutera och tillsammans 
komma på nya strategier för egenvårdshantering. Personerna i en annan studie stötte 
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på problem med sjukvårdspersonal när de inte kände av samhörighet till personalen. 
Detta resulterade att personerna inte upplevde delaktighet i sin egenvård och fick inte 
den relation de ville ha till sjukvårdspersonalen (Murphy et al, 2015). Personerna i 
samma studie upplevde att sjukvårdspersonal inte aktivt uppmuntrade deras 
samarbete eller hjälpte till att uppmuntra till egenvårdsåtgärder (Murphy et al, 2015). 
Personerna i (Brown et al, 2007) rapporterade brist på överenskommelse mellan sig 
och sjukvårdspersonal vad gäller egenvårdsåtgärder och egenvårds mål vid högt 
blodtryck . 

5.3 – Stärka självförtroendet 

5.3.1 Oro och rädsla 
Vissa personer i studien upplevde oro för framtida komplikationer av högt blodtryck 
(Bajorek, et al. 2017; Hultgren et al, 2014). Personerna i (Hallberg et al, 2016) upplevde 
en känsla av rädsla då de förstod innebörden av hur snabbt blodtrycket kunde 
förändras då de missat att ta sina blodtrycksmediciner. Personerna i en annan studie 
upplevde rädslan för biverkningar och missbruk av antihypertensiva läkemedel (Buene 
et al, 2008). I (Murphy et al, 2015) studie upplevde personerna oro och rädsla när de 
fick diagnosen högt blodtryck då de förknippade tillståndet med döden. 
 
I (Glynn et al, 2015) personerna rapporterade att deras blodtryck var mycket högre när 
sjukvårdspersonalen mätte, dock när personerna själva mätte blodtrycket i hemmet 
visade det sig vara mycket lägre. Detta visade att personerna upplevde rädsla inför 
mötet med sjukvårdspersonal (Glynn et al, 2015). I en annan studie där personerna har 
olika sjukdomar samt flera olika mediciner leder detta till förvirring och oro över 
potentiella interaktioner mellan olika läkemedel (Fix et el, 2013). Vissa personer i 
studien upplevde oro över skadliga effekter av antihypertensiva läkemedel för högt 
blodtryck (Bokhour et al, 2012). 
 
Personerna i (Alhalaiqa et al, 2013) studien där AT behandling användes rapporterade 
flera positiva aspekter där AT behandlingen bidrog till att minska stress, ångest och 
rädsla. Detta på grund av att AT behandlingen bidrog till att sänka lidande från 
läkemedelsbiverkningar, minskad sjukhusvistelse och även minskad risk för framtida 
komplikationer (Alhalaiqa et al, 2013). 

5.3.2 Behov av trygghet och förtroende 
Personerna i studien upplevde att en god kommunikation och kontinuitet av 
sjukvårdspersonal ledde till ett ökat förtroende och trygghet för behandlingen av högt 
blodtryck (Hultgren, Johansson & Billhult, 2014). I (Alhalaiqa et al, 2013) studie 
presenterades det att personer med högt blodtryck upplevde delaktighet samt 
självbestämmande över sitt tillstånd och över sina behandlingar genom att de fick 
aktivt delta och bestämma tillsammans med sjukvårdspersonalen vad och vilka 
alternativ som passar bäst. Det visade sig även skapa ökad trygghet och 
förtroendemellan personen med högt blodtryck och sjukvårdspersonalen (Alhalaiqa et 
al, 2013). 
 
Personerna i (Glynn et al, 2015) upplevde inte förtroende för informations 
noggrannheten på internet, datasäkerhet och dataöverföringsteknik som 
blodtrycksmätare eller smartphone applikationer. Många personer i studie tvivlade på 
sin egen förmåga att klara sin egenvårdshantering (Glynn et al, 2015). I en annan studie 
påvisades att deltagande personer inte vågade fråga sjukvårdspersonalen om 
rådgivning på grund av brist på förtroende för sjukvårdspersonalen (Murphy et al, 
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2015). Personerna som upplevde förtroende för sjukvårdspersonalen tog sina 
läkemedel regelbundet, dock fanns det personer som inte upplevde förtroende för 
sjukvårdspersonalen vilket ledde till att de inte tog sina läkemedel (Buene et al, 2008). 

5.3.3 Att ha kontroll 
Genom regelbundna blodtrycksmätningar och besök hos sjukvårdspersonal upplevde 
personerna ha kontroll över sin egenvårdshantering (Bajorek, et al. 2017). Personerna 
i en annan studie upplevde lättnad över förståelsen för hur orsakerna kunde framställa 
förändring av blodtrycket, vilket i sin tur ledde till att personen kunde ta kontroll över 
sin egenvårds hantering (Hallberg et al, 2016). Genom att ta sina antihypertensiva 
läkemedel regelbundet upplevde personerna i (Hultgren et al, 2014) studien sig ha 
kontroll över sitt sjukdomstillstånd. Personerna hade till exempel bestämt sig för att ta 
sina antihypertensiva läkemedel på kvällen snarare än på morgonen för att minska 
risken att missa sina mediciner (Hultgren et al, 2014). Vidare framkom det att i 
samband med att personerna i studien fick diagnosen högt blodtryck och förskriven 
farmakologisk behandling upplevde de sig som patienter och flera personer beskrev en 
känsla av att inte ha kontroll över sin situation (Hultgren et al, 2014). I en annan studie 
där AT behandling användes upplevde personerna som var delaktiga i denna 
behandling en positiv påverkan på deras egenvård. Detta ökade personernas känslor 
av självvärde och trygghet och även upplevelse av kontroll över situationen (Alhalaiqa 
et al, 2013). 
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6.0 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En översikt med 12 artiklar med kvalitativ design gjordes. En kvalitativ 
litteraturöversikt med induktiv ansats har använts eftersom det ansågs ge en bättre 
förståelse för upplevelse av egenvård vid diagnos av hypertoni (SBU, 2017).  En 
kvantitativ analysering hade gett en mer statisk översyn kring området om 
egenvårdshantering. Kvantitativa artiklar hade ej fokuserat på personers upplevelser 
samt känslor kring egenvård vid hypertoni vilket då ej hade besvarat den här studiens 
syfte.  Genom vald metod kunde ett helhetsperspektiv med förståelse av 
sammanhanget skapas (Friberg, 2012). Styrkan med kvalitativ ansats som valdes är att 
det är endast kvalitativa primära studier som resultatet är baserat på. Svagheten i 
analysering av kvalitativa artiklar kan dels bero på forskningsförfattarnas tolkning av 
de deltagande personernas upplevelser av egenvård vid hypertoni, men även att 
författarna till det här arbetet kan ha tolkat de inkluderade artiklarnas resultat 
felaktigt. Trovärdigheten av resultatet kan därmed ha påverkats under studiens gång. 
 
Författarna diskuterade tillsammans om kunskaper kring egenvård vid hypertoni för 
att vara medvetna om sin förförståelse kring ämnet. Viss kunskap kring ämnet finns, 
dock ingen erfarenhet av att aktivt arbeta med personernas egenvårdsåtgärder. 
Eftersom författarna är medvetna om att det fanns en förförståelse kring ämnet, 
minskar risken att resultatet påverkas men det går aldrig att vara säker på att det inte 
påverkas (Henricsson, 2012). 
 
Artiklar från hela världen användes i studien då det beskriver upplevelser av egenvård 
vid hypertoni från olika folkgrupper oavsett världsdel. Både män och kvinnor 
inkluderades i litteraturöversikten då mer bredd i resultatet eftersöktes där alla 
människors upplevelser av egenvård vid hypertoni redovisades. Då artiklar i denna 
litteraturöversikt kom från flertalet länder kunde detta medföra en svaghet i 
överförbarheten till andra länder då sjukvården inte ser likadan ut och resurserna är 
olika. I denna litteraturöversikt är samtliga artiklar Peer-Reviewed vilket är en styrka 
och höjer pålitligheten. Peer-Reviewed innebär att samtliga artiklar blivit granskade 
och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Tidsbegränsning i sökningen av artiklar 
var från år 2007 till 2017 vilket kan ses som positivt då det helst ska finnas så ny och 
relevant forskning inom området som möjligt. Det fanns nackdelar med 
tidsbegränsningarna i sökningarna då äldre artiklar som var relevanta exkluderades. 
 
Alla vetenskapliga artiklar som användes i resultatet är etisk granskade och skrivna på 
engelska. Sökningar av artiklar gjordes i flera databaser och detta för att finna relevant 
material kring ämnet samt öka tillförlitligheten. Databaserna som användes i 
sökningen var Cinahl, Medline och PubMed och alla databaser är relevanta för 
sökningar för ämnet och inom omvårdnad. Att använda sig av mer än en databas 
stärker resultatets trovärdighet (Henricson 2012). De valda sökorden gav ett brett 
perspektiv på området och många artiklar utvanns ur de första sökningarna, sökorden 
utformades till att besvara studiens syfte. Trunkering har använts till sökorden för att 
få fram fler grammatiska former av ett ord, detta för att få fler träffar och sökningar på 
artiklar och för att kunna använda mer än ett ord i sökningen har författarna använt 
sig av boolesk sökteknik (Östlundh, 2012). Alla titlar och abstrakt i sökningarna har 
lästs och de artiklar som ansågs vara relevanta sparades i en mall på Cinahls databas. 
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Granskningen av artiklarna gjordes enligt protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod från Hälsohögskolans i Jönköping. Efter noggrann 
granskning valdes 12 artiklar som ansågs vara relevanta och som svarade på studiens 
syfte. Validiteten av valda artiklar var relativ hög för att alla artiklar svarade mot syftet, 
dock kunde validiteten påverkas negativt då vissa av deltagarna i studierna hade flera 
olika sjukdomar och hypertoni. Medvetenhet om risken att endast använda och 
analysera de delar som beskrev upplevelserna av egenvård vid hypertoni var hög. De 
inkluderade artiklarna var skrivna på engelska och översattes vid behov till svenska 
vilket kan ha lett till feltolkning som i sin tur kan ha påverkat slutresultatet. Engelskt 
lexikon och översättning via internet har använts för att minska risken för feltolkning. 
Genom handledning i grupp har litteraturöversikten granskats av flertalet personer vid 
ett flertal tillfällen, detta stärker både trovärdigheten och pålitligheten (Henricson, 
2012). Det var också första gången författarna utförde en vetenskaplig översikt vilket 
kan ha påverkat granskning, analys och resultat (Henricson, 2012). 

6.2 Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personernas upplevelser av egenvård vid 
hypertoni medförde brist på kunskap och information av sjukdomen, olika känslor om 
hur hanteringen av sjukdomen kan gå till och samt hur stöd från sjukvårdspersonal 
kan påverka personerna förmågor och delaktighet till egenvård. De vanligaste 
känslorna som uppkommer är rädsla, sårbarhet, osäkerhet, ångest och svaghet. Detta 
beror på otillräckligt med kunskap kring egenvårdsarbete och själva sjukdomen.  
Under kategorin oro och rädsla framkommer det att personerna är rädda och oroliga 
för diagnosen hypertoni i sig och inte för egenvården generellt. Det var svårt att urskilja 
dessa upplevelser på ett helt adekvat och strukturerat sätt, därför har författarna valt 
att behålla resultatet då det är relevant för litteraturöversikten. En förklaring kan vara 
att upplevelser är subjektiva och kan påverkas dels utifrån diagnosen i sig men även 
egenvården kring diagnosen. Därav kan personerna påverkas av båda faktorerna och 
kan få svårt att urskilja huruvida det är diagnosen eller egenvård som är främst 
påtalande för upplevelserna. 
 
Enligt beskrivning av sjuksköterskans kärnkompetenser är det sjuksköterskans ansvar 
att utbilda vårdsökande personer om sjukdomen och åtgärderna som ingår i 
egenvården för hypertoni. Informationen ska ges på ett individ anpassat sätt och 
sjuksköterska ska försäkra sig om att personen har uppfattat informationen på korrekt 
sätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). I en studie framkom det att bristen på 
kunskap kring sjukdomen gav personerna onödigt lidande och okunskap, till exempel 
trodde några av deltagarna att det var ett förorenat ämne som kommit in i blodet och 
orsakade det höga blodtrycket. Personer i studierna önskade mer information och 
kunskap om orsaker och behandling till högt blodtryck. Alla personer med högt 
blodtryck behöver en individuell rådgivning. Vid egenvårdsrådgivning bör 
sjuksköterskan kunna se personernas behov och deras förmåga att utföra egenvård 
(Ericson & Ericson, 2012). Sjukvårdspersonal ska arbeta med personer som har 
hypertoni utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som i sin tur leder till bättre 
förståelse, förtroende, tillfredsställelse, förbättrade behandlingsplaner och bättre 
följsamhet (Hartley & Repade, 2011). 
 
AT-behandling som presenterades i resultatet påvisade att personerna behöver få en 
individuell anpassad personcentrerad utbildning för att kunna förstå sin 
sjukdomsprocess. De personer som hade fått utbildning fick en ökad medvetenhet om 
sin hälsa samt en positiv attityd till sin egenvård. Sjuksköterskor ska informera 
personen om sjukdomen, behandlingen och undervisa om egenkontroll av blodtrycket. 
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Personer med hypertoni är i behov av teoretisk förankring kring sitt tillstånd för att 
öka självmedvetenheten kring sjukdomsprocessen och konsekvenser som hypertoni 
kan leda till om den ej blir korrekt behandlad (Hartley & Repade, 2011). Detta visas 
också i en studie där personerna fick en tydlig inblick i hur läkemedel förändrar och 
påverkar blodtrycket. Personerna fick en ökad kunskapsförståelse om vikten av att 
regelbundet ta sina antihypertensiva läkemedel. 
 
Vissa studier påvisade att personerna upplevde mer motivation att genomföra 
egenvårdsåtgärder, detta för att minska riskerna till komplikationer av högt blodtryck. 
Personerna i studierna fick mer förståelse om orsaker till sin sjukdom som i sin tur 
ledde till ökad motivation till livsstilsförändringar. För att kunna motivera en ändring 
i personens livsstil sjuksköterskan bör kunna förstå personens vardag och identifiera 
motiven för förändring. Dialog och samtal användes som verktyg för att skapa närhet i 
mötena och för att säkerställa personens medverkan. Detta kan uppmuntra personen 
till att ta ett aktivt intresse för behandling och livsstilsförändring (Eriksson & Nilsson, 
2008). 
 
Resultatet stärks av Leung et al (2005) där deltagarna fick hälsoutbildning om 
hypertoni, efter utbildning kände personerna att de kunde kontrollera sin sjukdom 
eftersom de hade mer kunskaper och färdigheter efter att ha deltagit i 
hälsoprogrammet. I studierna där personerna upplevde sig vara delaktiga i sin 
vårdplanering resulterade med positivt compliance av egenvårdsåtgärder. 
Sjuksköterskans ansvar är att vårdsökande personerna ska vara delaktiga i hela 
vårdprocessen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 
 
En viktig del i egenvården är att förbättra livsstilsfaktorer som kan ha en påverkan på 
egenvården, detta kan i sin tur leda till en förbättrad livskvalitet hos personen med 
hypertoni. I en studie där Hypertension Management Initiative, HMI användes, 
resulterade i att personernas egenförmåga och egenvårdshantering påverkades positivt 
vilket bidrog till att personerna kunde kontrollera hög blodtryckshantering (Tobe, 
Lum-Kwong, Sychowski & Kandukur, 2013). Upplevelser av att ha tillräckligt kunskap 
om sin sjukdom och nödvändiga åtgärderna i behandlingen resulterade till att 
personerna upplevde mer motivation och engagemang i sin egenvård (Tobe, Lum-
Kwong, Sychowski & Kandukur, 2013). 
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7.0 Slutsatser 

 Information från sjukvårdspersonalen upplevdes som bristfällig som i sin tur 
försvårar personernas förmåga att utföra egenvårdsåtgärder. Personerna vill 
genomföra livsstilsförändringar men behöver mer stöd och kunskap av 
sjukvårdspersonal. Därigenom blir personerna mer engagerade i sitt egenvårdsarbete. 
Det är viktigt att vårdpersonal bemöter personer med hypertoni utifrån 
personcentrerat förhållningssätt och utgår från individuella behov för att främja 
egenvårdsarbetet. För att kunna ge stöd i egenvård behöver sjuksköterskan ha mer 
insikt i personens hela situation. Personen ska vara delaktig i sin vård och kunna 
bestämma och själv besluta vilka åtgärder som passar denne. 

 

8.0 Kliniska implikationer 

Det som kan förbättras inom vården är tydligare och mer information för personer som 
har högt blodtryck. Personerna behöver mer kunskap om hur de ska kunna hantera sin 
egenvård vid sjukdomen, men också hur viktigt det är med samtal mellan personer och 
sjukvårdspersonal. Detta för att öka delaktigheten i egenvården och förbättra 
samarbetet. Mer stöd och hjälp från sjukvårdspersonal kan leda till förbättring av 
egenvård vid hypertoni. 
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10.0 Bilagor 

Bilaga 1. Artikelsökning: resultat 
 

Databas 
Tidpunkt 

Sökord 
engelska 

Träffar Granskade titlar Utvalda artiklar 

Cinahl 
12.10.2016 

(Hypertension or high blood pressure) AND (self-care or self 
care or self management) AND (qualitative or focus group or 
narrative or interview) 

115 79 2 

Cinahl 
12.10.2016 

(Hypertension or high blood pressure) AND prevention AND 
(qualitative or focus group or narrative or interview) 

24 24 2 

Cinahl 
14.10.2016 

(Hypertension or high blood pressure) AND (care or 
healthcare) AND experienc* AND (qualitative or focus group 
or narrative or interview) 

83 22 1 

Medline 
 
24.10.2016 

(Hypertension or high blood pressure) AND (care or 
healthcare) AND experienc* AND (qualitative or focus group 
or narrative or interview) 

199 32 1 

Medline 
25.10.2016 

(Hypertension or high blood pressure) AND (self care or self 
efficacy or knowledge or health literacy or self management) 
AND (qualitative or focus group or narrative or interview) 

366 43 2 

PubMed 
25.10.2016 

(Hypertension or high blood pressure)) AND (self care or self 
efficacy or knowledge or health literacy or self management)) 
AND (patient experience or perspektiv) 

231 231 1 

Cinahl och 
Medline 
28.10.2017 
 

(hypertension or high blood pressure) AND /self care ore self 
management) AND (qualitative or interview or field study or 
narrative or experience or opinion) 

425 425 3 

Begränsningar 
i sökning: 

English language peer reviewed , 
engelsk text 

publicerade: 
2007-2017 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Artikelmatris för kvalitativ studie: resultat 

 
Publikationsår 
Land 
Databas/Tidskrift 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Resultat 
 

Kvalite 

2013 
England 
Cinahl/Journal of 
Clinical Nursing 

Alhalaiqa, F., 
Deane, K & 
Gray, R. 

Hypertensive 
patients´ experiences 
with adherence 
therapy for 
enhancing 
medication 
compliance: a 
qualitativ 
esxploration. 

Att undersöka 
erfarenheten av icke-
kompatibla 
hypertensive 
patienter som hade 
fått sju sessioner av 
vidhäftningsbehandli
ng (AT) som en del 
av en randomiserad 
kontrollerad studie. 

Halvstruktuerad
e intervjuer med 
10 hypertoni 
patienter (6 
kvinnor, 5 män) 
som genomgått 
ett AT och var 
del av en 
randomiserd 
kontrollerad 
studie. 
 
Inga bortfall 
redovisades. 

Patienterna upplevde en positiv syn på 
AT- behandling. Det förbättrade deras 
övertygelser om medicinering och 
hantering av egenvård vilket i sin tur 
hade positiv effekt på de kliniska 
resultaten.   

11/12 

2016 
Brasilien 
Cinahl/Journal of 
Advanced Nursing 

Balduino, A., 
Mantovani, 
M., Lacerda, 
M., Marin, M 
& Wal, M. 

Experience of 
hypertensive patients 
with self-
management of 
health care 

Syftet med denna 
studie var att tolka 
hur hypertoni 
patienter upplevde 
egenvård i 
sjukvården. 

Halvstruktuerad
e intervjuer. 
Urval bestod av 
28 patienter 
med högt 
blodtryck i 
åldrarna 18–59 
år. 
 
Inga bortfall 
redovisades. 

Patienterna upplevde att det i början 
av sjukdomsförloppet var svårt att 
förstå innebörden av sjukdomen, men 
att patienterna i senare skede ville 
forma och styra sin egenvård. 
Personerna blev mer motiverade till att 
utföra egenvårdsåtgärder.   

12/12 

2017 
Medline 
Australien/The 
official journal of 
health of the Italian 
Society of 
Hypertension 

Bajorek, B., 
Lemay, K., 
Magin, P., 
Roberts, C., 
Krass, I., & 
Armour, C. 

Patients` attitudes 
and approacges to 
self – management of 
hypertension: 
perspectives from an 
Australian qualitative 

Att mäta 
patienternas metoder 
att övervaka sitt 
blodtryck, samt 
utforska deras 
attityder mot och 
åtgärder relaterade 

Kvalitativ studie 
med enskilda 
halvstrukturera
de 
telefonintervjue
r. Intervjuerna 
ljudinspelades 

Personerna i studie upplevde brist på 
kunskap om hypertoni och 
egenvårdsåtgärder. Känslor av 
delaktighet ökade i samband med fler 
besök hos sjukvårdspersonal för 
åtgärdsplaner samt fler 
blodtryckskontroller. 

11/12 



 

 
 

study in community 
pharmacy. 

till höga 
blodtrycksmätningar 
som 
huvudkomponenter 
för deras egenvård av 
högt blodtryck. 

och 
analyserades. 18 
personer deltog 
i studie, över 18 
år. Fem män och 
13 kvinnor. 
 
Inga bortfall 
redovisades. 

 

2012 
USA 
PubMed/Jourrnal of 
General Internal 
Medicine 

Bokhour, B.G., 
Cohn, E.S., 
Cortes, D.E., 
Solomon, J.L., 
Fix, G.M., 
Elwy, A.R., 
Mueller, N., 
Borzecki, A.M 
& Kressin, 
N.R. 

The role of 
patients´explanatory 
models and daily-
lived experience in 
hypertension self-
management. 

Denna studie syftar 
till att undersöka hur 
patienternas 
"förklarande 
modeller" för 
hypertoni (förståelse 
av orsakerna, 
mekanismerna eller 
patofysiologin, 
sjukdomsförloppet, 
symtomen och 
effekterna av 
behandlingen) och 
sociala sammanhang 
relaterar till deras 
rapporterade dagliga 
hypertoni 
egenvårdssbeteenden
. 

Semistruktuerra
de kvalitativa 
intervjuer med 
olika grupper av 
patienter: 
afroamerikaner, 
vita och 
latinamerikaner 
med 
okontrollerade 
blodtryck. 
 
Inga bortfall 
redovisades. 

Studiens resultat visar att personer har 
brist på kunskap om sjukdomens 
etiologi och antihypertensiva 
läkemedel. Personerna upplevde även 
olika hinder för egenvårdshantering av 
hypertoni. 

11/12 

2007  
USA 
Cinahl/Patient 
Education and 
Counseling 

Brown, V.A., 
Bartholomew, 
L.K & Naik, 
A.D. 

Management of 
chronic hypertension 
in older men: an 
exploration of patient 
goal-setting. 

Studien beskriver 
hur mål för egenvård 
av högt blodtryck 
utvecklas och 
huruvida de 
överensstämmer 
med egenskaperna 
hos en effektiv 
målformulering. 

Trettio patienter 
deltog i semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Inga bortfall 
redovisades. 

Patienter som hade förstått riskerna 
med högt blodtryck kunde utföra 
egenvårdsåtgärder. För en effektiv 
egenvård krävs mer kunskap om hur 
och vad som ska göras vid egenvård. 
Personerna upplever motivation på 
grund av rädsla för komplikationer av 
tillståndet. 

12/12 



 

 
 

2008 
Nederländerna 
Cinahl/Journal of 
hypertension 

Beune, E.J., 
Haafkens, J.A., 
Agyemang, C., 
Schuster, J.S & 
Willems, D.L. 

How Ghanaian, 
African-Surinamese 
and Dutch patientes 
perceive and manage 
antihypertensive 
drug treatment: A 
qualitative study. 

Att utforska och 
jämföra hur 
ghanesiska, 
afrikansk-
surinamiska 
(surinamiska) och 
vitholländska 
patienter uppfattar 
och hanterar 
antihypertensiv 
läkemedelsbehandlin
g i Amsterdam, 
Nederländerna. 

Kvalitativ studie 
med detaljerade 
intervjuer av 54 
hypertensiva 
patienter (män 
och kvinnor). 

Studiens resultat presenterar hur de 
olika personerna förhåller sig till 
antihypertensiva läkemedel som en del 
av egenvård. Genom att personerna får 
mer kunskap om effekterna om 
läkemedel ökar förtroendet för både 
sjukvårdspersonal samt mot 
antihypertensiva läkemedel. 

11/12 

2013 
USA 
Cinahl/Chronic 
Illness 

Fix, G.M.,  
Cohn, E.S., 
Solomon, J., 
Cortes, D., 
Mueller, N., 
Kressin, N.R., 
Borzecki, A., 
Katz, L.Z & 
Bokhour, B.G. 

The role of 
comorbidities in 
patients´hypertensio
n self-management. 

 
Att förstå vilka 
hinder förekommer 
för 
egenvårdsåtgärder 
hos personer med 
högt blodtryck som 
har även andra 
sjukdomar samtidigt 

Semistruktuerad
e intervjue – 
grounded 
theory. Urval 
bestod av 48 
patienter med 
okontrollerad 
hypertoni. 

Resultat från denna studie visar att 
personerna hade svårt att hantera 
egenvården vid hypertoni på grund av 
att de hade andra sjukdomar. Detta på 
grund av att det är svårt att skilja på 
information mellan olika sjukdomar 
samt att andra sjukdomar sågs som ett 
hinder i egenvårdsarbetet vid 
hypertoni. 
 

11/12 

2015 
Ireland 
Medline/BMC 
Family practice 

Glynn, L., 
Casey, M., 
Walsh, J., 
Hayes, P.S., 
Harte, R.P & 
Heaney, D. 

Patients`views and 
experiences of 
technology based 
self-management 
tools for the 
treatment of 
hypertension in the 
community: A 
qualitative study. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
patienternas 
synpunkter och 
erfarenheter av att 
använda tekniskt 
egenvårdshjälpmedel 
för behandling av 
högt blodtryck i 
samhället. 

Fokus 
gruppsstudie 
genomförd med 
kända 
hypertensiva 
patienter över 
45 år. Tejpade 
och 
transkriberade 
semistrukturera
de intervjuer 
med 50 
deltagare i sex 
fokusgrupper. 
 

I studien presenteras ett verktyg som 
ska kunna lyfta personernas 
självförmåga att hantera sin egenvård. 
Detta system underlättar för 
personerna i studien att hitta strategier 
för egenvård, men öppnar också upp 
förtroendet till sjukvårdspersonal som 
i sin tur leder till motivation för 
egenvård. 

11/12 



 

 
 

Inga bortfall 
redovisades. 

2016 
Sverige 
Medline/Journal of 
Human 
Hypertension 

Hallberg, I., 
Ranerup, A., & 
Kjellgren K. 

Supporting the self-
management of 
hypertension: 
Patients´ experiences 
of using mobile 
phone-based system. 

Syftet med studien 
var att utforska 
patienternas 
erfarenheter av ett 
interaktivt 
mobiltelefonbaserat 
system som 
utformats för att 
stödja egenvård av 
hypertoni. 

49 av 51 
patienter deltog 
i studien. 
Intervjuer 
ljudinspelades 
och analyserad 
med hjälp av 
kvalitativ 
tematisk analys. 
 
Bortfall 
redovisades: 2 
patienter 
hoppade av 
studien efter 
fyra veckor och 
inte ville 
intervjuas.   

Resultatet påvisade två olika 
huvudteman. 1: utnyttjandet av 
egenvård, 2: insikter och fördelar med 
att använda egenvård. Patienterna i 
studien upplevde systemet som 
relevant för uppföljning av hypertoni 
och upplevde sig ha fått mer kunskap 
om hur olika egenvårdsåtgärder 
påverkar deras höga blodtryck och 
därmed blev de mer motiverade att 
utföra egenvårdsåtgärder. 

 

12/12 

2014 
Sverige 
Cinahl/Scandinavian 
Journal of Primary 
Health Care 

Hultgren, F., 
Jonasson, G & 
Billhult, A. 

From resistance to 
rescue – 
patients´shifting 
attitudes to 
antihypertensives: A 
qualitative study. 

Syftet med denna 
studie var att få en 
fördjupad kunskap 
och förståelse för 
erfarenheter av 
blodtryckssänkande. 
läkemedelsbehandlin
g. 

Kvalitativa 
intervjuer. Tio 
personer i 
farmakologisk 
behandling av 
högt blodtryck 
(sex män och 
fyra kvinnor). 
 
Inga bortfall 
redovisades. 

Resultaten visade en process som 
börjar med resistens mot 
läkemedelsbehandling i samband med 
brist på kontroll, biverkningar och 
oönskade medvetenhet om nedsatt 
hälsa. Dessa negativa känslor 
förändrades sedan i en positiv önskan 
om livsstilsförändringar. 

12/12 

2015 
Sydafrika 
Medline/BMC 
Health Service 
Research 
 
 
 

Murphy, K., 
Chuma, T., 
Matthews, C., 
Steyn, K & 
Levitt N. 

A qualitative study of 
the experiences of 
care and motivation 
for effective self-
management among 
diabetic and 
hypertensive patients 
attending public 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patienters aktuella 
erfarenheter av 
kronisk vård, liksom 
deras motivation och 
förmåga till egenvård 

22 individuella 
kvalitativa 
intervjuer med 
urval av 
hypertoni och 
diabetespatiente
r som deltar i tre 
offentliga 

Tre teman uppkom som förklarade 1 – 
relationen till vårdgivare. Patienterna 
förklarar att de har dålig relation till 
vårdgivarna. 2 – erfarenheter av 
autonomiskt stöd. Patienterna 
upplever läkare och sjuksköterskor 
som dominanta. 3 – kompetens för 
egenvård. Otillräcklig information och 

12/12 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

sector primary health 
care services in South 
Africa. 

och 
livsstilsförändring. 

vårdcentraler i 
Kapstaden. 
 
Inga bortfall 
redovisades. 

kunskap leder till negativa 
konsekvenser för egenvård. 

2015 
Medline/Internation
al Society on 
Hypertension in 
Blacks 

Rimando, M. Perceived Barriers to 
and Facilitators of 
Hypertension 
Management among 
Underserved African 
American Older 
Adults 

Syftet med studien 
var att förstå det 
upplevda hindren för 
och underlättande av 
egenvård av högt 
blodtryck bland 
undersökta 
afroamerikanska 
äldre vuxna I en 
sydöstlig klinik. 

28 
afroamerikansk
a 
diagnostiserade 
med högt 
blodtryck deltog 
i studien. 
Kvalitativ studie 
med 
intervjufrågor 
fokuserade på 
kunskap om 
högt 
blodtryckshante
ring och hinder 
och hjälpmedel 
för egenvård av 
högt blodtryck. 

Två teman uppkom: 1. Hinder för 
egenvård vid högt blodtryck och 2. 
Underlättande för egenvård vid högt 
blodtryck. Patienterna upplevde en 
ökad kunskap om högt blodtryck efter 
att ha besökt kliniken. De upplevde 
hinder såsom brist på pengar, 
motivation.   

12/12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod utfärdat av Hälsohögskolan i Jönköping 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
  

Titel: 
   

    
 

    
   

Författare: 
   

    
 

    
   

Årtal: 
   

    
 

    
   

Tidskrift: 
   

    
 

    
   

Del I. 
Beskrivning av studien 
 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej 
 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej 
 



 

 
 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan 
exkluderas artikeln. 
 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej 
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 
Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 
Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej 
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?     
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?  
 Ja   Nej 
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        
    Ja   Nej 
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?   
  Ja   Nej 
 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 

…………………………………………………………. 



 

 
 

………………………………………………………… 
 

Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 

Granskare sign: ………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


