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Sammanfattning
Bakgrund: En miljard människor i världen lever med hypertoni. Hypertoni är en
riskfaktor till flera allvarliga sjukdomar och dödsfall. Med behandling i ett tidigt
stadium kan risken för komplikationer minska. Följsamheten till egenvård vid
hypertoni är relativt låg och alla patienter hanterar sina egenvårdsstrategier på olika
sätt. Hur
patienter
upplever
egenvården
påverkas
av
flera
olika
erfarenheter. Syfte: Syftet var att beskriva hur vuxna personer upplever egenvården
vid hypertoni. Metod: En litteraturöversikt som innefattade tio kvalitativa artiklar
gjordes. Analysarbetet utfördes baserat på Fribergs femstegsmodell. Resultat:
Resultatet baserades på tre huvudkategorier. I resultatet belystes vikten av att hälsooch sjukvårdspersonal gav deltagare kunskap och information om sjukdomen. Det
framkom hur hälso- och sjukvårdspersonals bemötande och stöd påverkade hur väl
egenvården utfördes. Deltagare upplevde svårigheter att följa ordinerade
livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling. Personligt stöd underlättade för
deltagarna att utföra egenvårdsåtgärder. Slutsats: Patienter upplevde en tydlig brist
i egenvården vid hypertoni. Följsamheten till olika egenvårdsåtgärder kunde öka och
bli bättre när rätt kunskap, information och bemötande gavs till deltagarna. Slutsatsen
beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer utbildning om hur varje
patient kunde stärkas till en bättre egenvård.
Nyckelord: Egenvård, kvalitativ, litteraturöversikt, patientperspektiv, upplevelse

Summary
Background: One billion people around the world is living with hypertension today.
Hypertension is a riskfactor for developing many other serious diseases, even death.
With treatment in an early stage, the risk of complications can be reduced. This can be
done by lifestyle changes and with help and support from healtcare professionals.
Despite this, the adherence to self-care in hypertension is relatively low. How the
participants experienced the self-care were influenced by many different lived
experiences. Aim: The aim was to describe how adults experiences hypertension selfmanagement. Method: A litterature overview with ten qualitative articles were
made. The analysis were made based on Friberg’s five-step model. Results: The
results were based on three main categories. In the result the importance of healthcare
professionals giving correct information about the disease emerged. Participants also
described how the support and personal treatment affected their adherence to selfcare. Participants described that they had difficulties with adherence to lifestyle
changes and drug treatment. Participants experienced that personal support could
help the participants to manage the self-care. Conclusion: Patients experienced a
lack in the self-care of hypertension. The adherence to different types of self-care and
self-management could be better when the right knowledge, information and
treatment is given. The conclusion was that healthcare professionals needed more
education about how to strengthen and motivate the patients to a better self-care.
Keywords: Qualitative, experiences, litterature overview, patients perspective & selfcare.
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INLEDNING
Hypertoni beskrivs som en folksjukdom. Forskning visar att uppskattningsvis en
miljard människor i världen lever med hypertoni (Gonzáles et al., 2016; World Health
Organisation [WHO], 2019). Hypertoni är lika vanligt förekommande hos kvinnor som
hos män och sjukdomen ökar med stigande ålder. Hypertoni är en riskfaktor för att
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar men också dödsfall (Brunström & Carlberg, 2018;
Ericson & Ericson, 2012). Ett konstant förhöjt blodtryck ökar risken att drabbas av
följdsjukdomar, vanligast är stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och
njursjukdom. Hypertoni ger inte några primära symtom och många människor har
hypertoni utan att vara medvetna om det (Ashalata, Manamaya & Dibya, 2017; Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2007). Riskfaktorer för att
drabbas av hypertoni är en ohälsosam livsstil som fysisk inaktivitet och ohälsosam kost
(Warren-Findlow, Coffman &
Karp,
2018). Patienter behöver stöd
av
sjuksköterskor hur hypertoni påverkar den egna hälsan. Stödet kan ges genom
utbildning om egenvård (Bengtsson, Kjellgren, Hallberg, Lundin & Mäkitalo, 2018).

BAKGRUND
PATOFYSIOLOGI VID HYPERTONI
Blodtrycket beskrivs som artärtrycket blodet utövar mot kärlväggen. Det systoliska
trycket är som högst när hjärtat kontraheras och tömmer sig på blod. Diastoliska
trycket är som lägst när hjärtat återhämtar sig mellan sammandragningarna (HjärtLungfonden, 2017). Blodtrycket fastställs av den mängd blod som hjärtat pumpar ut i
kroppen vid varje slag och motståndet som blodet möter i resistenskärlen (Ericson &
Ericson, 2012). Hypertoni leder till ateroskleros i kroppens artärer, i synnerhet
hjärtats coronarkärl. Aterosklerosprocessen bidrar till att kärlväggen där skadan finns
successivt blir tjockare och elasticiteten minskar (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie,
2007). Vid hypertoni krävs konstant maximalt hjärtarbete vilket successivt bidrar till
vänsterkammarhypertrofi och kan orsaka hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2012; MuñozDurango et al., 2016; SBU, 2007). Definitionen av hypertoni är ett tillstånd då trycket
uppmätts >140/90 mmHg i liggandes eller i sittandes position efter 5-10 minuters
vila. För att ställa diagnosen hypertoni ska blodtrycksvärdena avvika minst tre gånger
vid tre olika tillfällen under en period av några veckor (Ericson & Ericson, 2012; Weber,
2012). Värdet på det systoliska och det diastoliska trycket är utgångspunkten för vilken
svårighetsgrad hypertonin klassificeras som, vilket visas av nedanstående tabell
(Tabell 1). I tabellen förklaras vilka värden för systoliskt respektive diastoliskt tryck
som anses som optimala, samt i vilken gradering de olika värdena vid hypertoni bidrar
till (Mancia et al., 2013).
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Tabell 1.
Klassificering av hypertoni
Optimalt blodtryck

Systoliskt Diastoliskt
<120
<80

Normalt blodtryck

<130

<85

Högt normalt blodtryck

130-139

85-89

Grad 1 hypertoni (mild)

140-159

90-99

Grad 2 hypertoni (måttlig)

160-179

100-109

Grad 3 hypertoni (svår)

>180

>110

Isolerad systolisk hypertoni >140

<90

Flertalet olika fysiologiska faktorer i kroppen påverkar blodtrycket. En faktor är reninangiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). RAAS utgör en vital funktion i regleringen av
blodtrycket genom reglering av blodvolymen. RAAS utgör även en vanlig orsak till
patofysiologin bakom hypertoni. RAAS bidrar till reglering av elektrolytbalansen i
kroppen som kaliumbalansen samt natriumbalansen (Bavishi, Bangalore & Messerli,
2016; Muñoz-Durango et al., 2016). Blodtrycket påverkas även av andra faktorer som
fysisk aktivitet och kostvanor (Gonzáles, et al., 2016). Vanligaste komplikationerna vid
hypertoni är hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt (Ashalata et al.,
2017; Hjärt-Lungfonden, 2017).

BEHANDLING VID HYPERTONI
Förstahandsvalet vid behandling av hypertoni är livsstilsförändringar som inriktar sig
mot riskaspekterna. Livsstilsförändringar innefattar förändrade kostvanor, fysisk
aktivitet, minskad mängd alkohol, rökstopp och minskad stressnivå (Hjärtlungfonden, 2017). För att behandlingen av hypertoni ska förbättras behövs
livsstilsrådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal (Heymann, Gross, Tabenkin,
Porter & Porath, 2011). Studier visar att en begränsning för livsstilsrelaterade
förändringar är patientens ovilja att förändra sina vanor. Patientens otillräckliga
kunskap hur hypertoni påverkar kroppen i kombination med sjukvårdspersonals
otillräckliga förmåga att förmedla livsstilsrådgivning är problematiskt (Jallinoja et al.,
2007). Studier visar att få patienter upplever några tidiga symtom vid hypertoni, vilket
medför att patienter inte upplever hypertoni som en sjukdom som kräver behandling
(Rahmawati & Bajorek, 2017). WHO har tagit fram rekommendationer kring hur
mycket fysisk aktivitet som bör utföras varje vecka. I åldern 18-64 år rekommenderas
minst 150 minuters medelintensiv 1 fysisk aktivitet i veckan. 150 minuters
medelintensiv
fysisk
aktivitet
bidrar
till goda
hälsoeffekter samt ger en
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Medelintensiv fysisk aktivitet innebär ansträngning som ger måttlig ökning av puls och andning.
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blodtryckssänkande effekt (WHO, 2018). Ibland finns behovet av receptbelagda
läkemedel när inte livsstilsförändringar är tillräckliga. Individuella omständigheter
som ålder, kön, andra läkemedel och annan sjukdom påverkar valet av läkemedel.
Medicinering med antihypertensiva läkemedel verkar på varierande sätt som reglering
av hjärtfrekvensen, dilatation av blodkärlen samt minskat saltupptag som binder
vätska, vilket har en blodtryckssänkande effekt (Ericson & Ericson, 2012).

EGENVÅRD
Begreppet egenvård innebär en sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt att patienten har förmåga att genomföra själv. Vilka
åtgärder som inkluderas i egenvården kan inte generaliseras utan måste bedömas
utifrån varje enskild patients behov och förmåga (Socialstyrelsen, 2017). Flera av
patienterna som har okontrollerat blodtryck kan sakna kunskap om sjukdomen, vilket
kan leda till begränsningar i egenvården (Lee & Park, 2016). En annan begränsning
kan vara patienters otillräckliga ekonomi till att betala sina blodtrycksmediciner
eftersom priserna stiger kontinuerligt (Shaw, 2018). Samarbetet mellan sjuksköterska
och patient kan skapa en förutsättning för bättre egenvård. När patienten utför
egenvård ökar kunskapen om sjukdomen samt att sjuksköterskan sparar tid i sitt
arbete (Vanwesemael, Boussery, van den Bernt & Dilles, 2018). När patienten får stöd
till att utföra egenvård är relationen mellan patient och sjuksköterska betydelsefull för
att etablera ett förtroende. Sjuksköterskan ansvarar för att stödja patienten i
tillvägagångssättet för bästa resultat av egenvården (Bengtsson et al., 2018). SBU
(2017) beskriver att patienten behöver patientutbildning för att kunna genomföra
egenvården. Syftet med patientutbildningen är att tillsammans med sjuksköterskan
utforma individuella patientanpassade behov och önskemål och därmed stärka
egenvården. Patientutbildning ska utöver information om sjukdomstillstånd innefatta
tillvägagångssätt för hantering av psykiska samt sociala konsekvenser som hypertoni
kan orsaka. Det ska bidra till ökat välbefinnande för patienten (SBU, 2017).
Patienterna behöver kontroll för att självständigt kunna genomföra sin egenvård. De
som inte har förmågan att själva genomföra egenvård behöver stöttning från hälsooch sjukvården. En betydelsefull del i egenvården handlar om motivation. Patienter
behöver bli motiverade av sjuksköterskan för att genomföra egenvården på ett korrekt
vis (Gorina, Limonero & Àlvarez, 2019).

OMVÅRDNADSTEORI
Dorothea Orems egenvårdsteori utgår från tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist
och omvårdnadssystem. Tillsammans bildar dessa en övergripande omvårdnadsteori.
Teorin om egenvård innefattar tre centrala begrepp: egenvård, egenvårdsbehov och
egenvårdskrav (Kirkevold, 2000). I mötet mellan patienten och sjuksköterskan bör
hänsyn tas till patientens livsberättelse samt sjukdomsinsikt (Orem, 2001). Syftet med
egenvård enligt Orem är att tillfredsställa patientens egenvårdsbehov för sin egen
hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbehoven består av tre kategorier:
utvecklingsmässiga behov, hälsorelaterade behov och universella behov.
Egenvårdsbehoven innefattar mål som är nödvändiga för patienten att uppnå för hälsa
och välbefinnande. Sjuksköterskans roll är att tillsammans med patienten kartlägga
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egenvårdsbehoven genom undervisning. Orem beskriver egenvårdkrav som de
egenvårdsåtgärder som nödvändigtvis ska genomföras för att tillgodose
egenvårdsbehoven. Teorin om egenvårdsbrist innefattar två begrepp:
egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Med egenvårdskapacitet menas den
kunskap och motivation som krävs av patienten för att egenvården ska bli planerad
och tillgodosedd. Patientens ålder, hälsotillstånd, utbildning och livserfarenhet
påverkar egenvårdskapaciteten (Kirkevold, 2000). Teorin om egenvårdsbrist innebär
att egenvårdskapaciteten är mindre än patientens egenvårdskrav. Vid egenvårdsbrist
saknar patienten förmågan att själv genomföra egenvården och anhörig eller
sjuksköterska måste överta ansvaret. Egenvårdsbrist innebär även begränsningar i
patientens egenvårdskapacitet. Begränsningar i egenvårdskapaciteten innebär
begränsad kunskap, begränsad kapacitet att fatta beslut samt begränsad förmåga att
genomföra
egenvårdsåtgärder.
Begreppen
omvårdnadskapacitet,
olika
omvårdnadssystem och hjälpmetoder innefattar teorin om omvårdnadssystem.
Enligt Orem innebär omvårdnadskapacitet kunskaper, attityder och egenskaper som
är nödvändiga för att utföra egenvård. Omvårdnadssystem utgår från det samspelet
som uppstår mellan patient och sjuksköterska. Orem beskriver att sjuksköterskan
använder fem hjälpmetoder i sin arbetsroll som inkluderar stötting, undervisning,
vägledning, utföra åtgärder åt patienten samt skapa en utvecklande miljö (Kirkevold,
2000).

SJUKSKÖTERSKANS ROLL VID EGENVÅRD
Sjuksköterskans arbete utgår från sex kärnkompetenser; personcentrerad vård,
samverkan i team, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård,
säker vård samt informatik. Sjuksköterskan ansvarar för att stärka patientens
egenvård genom korrekt information (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En patient
med hög följsamhet till sin egenvård kan ha en ökad förståelse för sin situation och
därmed mer självständigt genomföra förändringar (Socialstyrelsen 2015). Egenvård
utgår från att sjuksköterskan undervisar patienten om egenvård. Egenvården kan
förbättras om patienten får stöd att upptäcka och använda sina individuella strategier
för att kontrollera sin sjukdom (SBU, 2017). Vid behandling av hypertoni är det
grundläggande att sjuksköterskan visar hänsyn till patienters individuella behov.
International council of nurses [ICN] belyser att arbetet som sjuksköterskan utför ska
grunda sig i de mänskliga rättigheterna där ett moraliskt ansvar ska prioriteras.
Sjuksköterskan ansvarar för att patienterna får information som är korrekt
och individanpassad (ICN, 2012). Sjuksköterskan bör utgå från patientens berättelse
samt visa hänsyn till patientens bakomliggande orsaker och riskfaktorer.
Sjuksköterskan bör ha aktuell kunskap och god kompetens kring vilka faktorer som
påverkar blodtrycket (Ericson & Ericson, 2012). Vid rådgivningen har sjuksköterskan
ansvar för patientens delaktighet samt att kraven som ställs på patienten är på en
rimlig nivå. För höga krav kan resultera i att patienten inte tar till sig behövlig
informationen
och
drar
sig
undan
(Ericson
&
Ericson,
2012; Svensk sjuksköterskeförening,2017).
Sjuksköterskan ansvarar för att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska
fungerar samt att kontinuerligt följa upp resultatet av egenvårdsåtgärder (Svensk
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har en viktig uppgift att förmedla
information om olika egenvårdsåtgärder som kan utföras för att i vissa fall kunna
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undvika
medicinering
vid
hypertoni.
Olika
egenvårdsåtgärder
och
läkemedelsbehandlingar kan accepteras av patienten genom stöd och information om
behandlingen (Marx, et al., 2011). Sjuksköterskan kan också använda sig av
motiverande samtal (MI) som ett redskap för att synliggöra värdet av egenvård för
patienten. Genom MI kan sjuksköterskan ge stöd till patienten att bli aktiv och
självständigt genomföra sin egenvård (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011).

PROBLEMFORMULERING
Hypertoni är en folksjukdom i världen, många människor får sjukdomen och den blir
allt vanligare (WHO, 2019). Hypertoni är en riskfaktor till att drabbas av
följdsjukdomar och dödsfall (Brunström & Carlberg, 2018). Egenvård är en åtgärd i
behandlingen av hypertoni. Egenvården ställer krav på sjuksköterskans förmåga att
informera och att undervisa egenvård vilket också innefattar att uppmuntra och stödja
patienten (Socialstyrelsen, 2017). Författarna vill med litteraturöversikten påvisa
vikten av hälso- och sjukvårdspersonals kunskap och förståelse om patienters olika
förutsättningar. Det ställs krav på en vård som är individanpassad för att främja
patienters upplevelser av egenvården.

SYFTE
Syftet var att beskriva hur vuxna personer upplever egenvård vid hypertoni.

MATERIAL OCH METOD
DESIGN
Litteraturöversikten har en kvalitativ design och syftet var att beskriva hur vuxna
patienter upplever egenvård vid hypertoni. Genom att redogöra för patienters
upplevda erfarenheter inom egenvård vid hypertoni kan läsaren få en uppfattning av
patienters upplevelser och därmed få en utökad förståelse (Dahlborg & Lyckhage,
2017). Kvalitativ design har sitt ursprung från det holistiska synsättet, vilket innebär
att patientens erfarenheter av fenomenet studeras. Grunden i det holistiska
perspektivet är betydelsen av att helheten är större än summan av delarna tillsammans
(Henricson & Billhult, 2017). Vetenskapliga artiklar som svarar på syftet har använts
för att skapa en kunskapsöversikt inom ett specifikt omvårdnadsområde (Friberg,
2017a). Induktiv ansats tillämpades i studien vilket innebar att inga antagande fanns
om fenomenet innan sökningen genomfördes (Henricson & Billhult, 2017).
URVAL OCH DATAINSAMLING
En datainsamling genomfördes under våren 2019. Sökningarna gjordes i två
databaser, CINAHL och Medline som innehåller vetenskapliga artiklar med fokus på
omvårdnad för att finna fler relevanta artiklar (Östlundh, 2017). Vid sökning av
resultatartiklar användes trunkering, vilket innebar att träffar gavs med ordets alla
ändelser. Tillvägagångssättet för trunkering innebär att ordets stam skrivs ut
tillsammans med trunkeringstecken (*) på slutet (Östlundh, 2017). Vid sökningen av
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vetenskapliga artiklar användes en söklogik som benämns booleska termer. Begreppet
innebär att sökord och synonymer kopplas ihop med orden AND och OR. AND
användes för att koppla samman två söktermer. OR användes för att få den ena eller
den andra termen (Östlundh, 2017). Sökorden som användes vid datainsamlingen var:
hypertension, high blood pressure, self car*, self care, qualitative, self efficacy, self m
anagement, focus group, interview, patient och patients. Sökorden som användes vid
datainsamlingen sparades i en sökmatris (Bilaga 1). Designen på studien var en
litteraturöversikt, vilket innebar att tidigare forskning kring området sammanställdes.
Litteraturöversikten har sammanställts utifrån tio vetenskapliga artiklar som tolkades
förutsättningslöst genom granskning av innehållet. För att finna relevanta
resultatartiklar användes inklusion- och exklusionskriterier.
Inklusionskriterierna innefattade artiklar som hade publicerats mellan år 2014-2019,
var originalartiklar, skrivna på engelska samt med tillgängliga abstract. För att
säkerställa artikelns vetenskapliga innehåll inkluderades endast de artiklar som var
”peer-reviwed” samt etiskt granskade. Både män och kvinnor i vuxen ålder från olika
delar av världen som har hypertoni inkluderades. Exklusionskriterier som användes
var artiklar som innefattade barn med hypertoni, inte utgick från personers perspektiv
samt
de
artiklar
som
utgick
från
en
kvantitativ
metod.
När de vetenskapliga artiklarna valts ut kvalitetsgranskades deras relevans för
examensarbetet enligt Hälsohögskolans Protokoll för basala kvalitetskriterier för
studier med kvalitativ metod, som tagits fram av Avdelningen för Omvårdnad (Bilaga
2). Protokollet är uppdelat i två delar. Del I innehåller fyra frågeställningar där
samtliga måste besvaras med “ja” för att artikeln ska granskas i del II. Del två består
av åtta frågor där minst sex poäng måste erhållas för att garantera tillräcklig kvalitet
på artiklarna. Artiklar med högsta kvalitet hade fyra poäng i del I och åtta poäng i del
II. Artiklar med medelhög kvalitet hade fyra poäng i del I och sex poäng i del II.
Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes gemensamt av författarna. I
artikelmatrisen (Bilaga 3) presenteras artiklarnas kvalité baserat på
kvalitetsgranskningsprotokollet. Sökningarna i CINAHL och Medline gav 1421 träffar
där samtliga titlar lästes. Utifrån dessa träffar granskades 147 abstract och av dessa
kvalitetsgranskades 10 artiklar som var relevanta utifrån syftet. Artiklar vars abstract
inte svarade på litteraturöversiktens syfte exkluderades.
DATAANALYS
Vid analysarbetet sammanställdes resultatet från artiklarna till en ny helhet. Studiens
syfte var att beskriva hur vuxna patienter upplever egenvård vid hypertoni var ständigt
i fokus under analysprocessen. En dataanalys genomfördes med utgångspunkt från
Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017b). I första steget lästes artiklarna flera gånger
för att få en inblick om vad de handlade om. Först lästes artiklarna enskilt och sedan
gemensamt med öppenhet för att förstå helheten. För att få en djupare förståelse
analyserades artiklarna gemensamt av författarna. I andra steget identifierades
nyckelfynd så som upplevelsen av egenvården, följsamheten, närståendes betydelse
och upplevda känslor relaterat till hypertoni. I centrum av dataanalysen var varje
enskild studies resultat, hur det var uppbyggt samt att det svarade på
litteraturöversiktens syfte. I tredje steget genomfördes en sammanställning av de olika
studiernas resultat. Under fjärde steget i modellen jämfördes de olika artiklarnas
resultat med varandra för att identifiera likheter och skillnader. För att skapa en bättre
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överblick skrevs alla artiklar ut och betydelsefulla nyckelord markerades med
överstrykningspenna. Likheterna som hittades fördes samman och det skapades nya
övergripande huvudkategorier och subkategorier (Friberg, 2017b). En gemensam
reflektion genomfördes där det beslutades vilka meningsenheter som skulle tillhöra
vilken kategori. Resonemang fördes mellan författarna om nya sätt att förklara fynden
samt regelbunden påminnelse av det formulerade syftet. Femte och sista steget
innebar formulering av en beskrivning utifrån tre huvudkategorier: Att behöva stöd i
vardagen, att hitta balans i tillvaron samt att känslor påverkar. Utifrån
huvudkategorierna skapades åtta subkategorier: Behov av kunskap, personligt stöd,
stöd till livsstilsförändringar, bli motiverad, begränsningar i den egna förmågan,
negativ inställning till läkemedelsbehandling, oro och rädsla samt trygghet och
kontroll.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Inom forskningsprocessen är det av stor vikt att vårda värdet av
människans självbestämmande, empiri och etik då forskningsprocesser kan innefatta
mänskliga processer, händelser och relationer (Willman, Bathsevani, Nilsson &
Sandström, 2016). Som etisk princip säger människovärdesprincipen att alla
människor har samma värde och lika rättigheter oavsett personliga egenskaper eller
roll i samhället (SOU, 1995:5). Alla människor har samma värde och hänsyn ska visas
till grundläggande friheter såsom hälsa, säkerhet och integritet (Kjellström 2017). Det
finns sju etiska krav som är nödvändiga att uppfylla vid klinisk forskning. De sju kraven
innefattar; förbättring av hälsa eller kunskap vilket måste ha sin grund i forskning,
vetenskaplig validitet, informerat samtycke, gynnsamt förhållande mellan risk och
nytta i studien, oberoende granskning, rättvisa ämnesmål gentemot det vetenskapliga
målet samt bevara ett ämnes integritet (Emanuel, Wendler & Grady 2000). Frågan om
etiskt godkännande har diskuterats och övervägts under arbetet av
litteraturöversikten. Alla artiklar som valdes ut till litteraturöversikten är antingen
granskade och godkända av en etisk kommitté eller innefattar ett välgrundat etiskt
resonemang. I Hälsohögskolans Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier
med kvalitativ metod, som tagits fram av Avdelningen för Omvårdnad (Bilaga 2) finns
en fråga i del II om artikeln har ett etiskt tillstånd och förhållningssätt. Till resultatet
har författarna enbart inkluderat artiklar där frågan besvarats med ett “ja”. När
översättningar från engelska till svenska sker kan det skapa etiska frågeställningar då
det inte alltid finns korrekta översättningar samt bristande kunskap i metodologi hos
författarna kan medföra feltolkningar av resultatartiklar (Kjellström, 2017).
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RESULTAT

Resultatet består av tio kvalitativa artiklar med syfte att beskriva hur vuxna patienter
upplever egenvård vid hypertoni. Resultatartiklarna kommer från Sverige, Iran, USA,
Brasilien, Malaysia och Sydafrika. Resultatet delas in i tre olika huvudkategorier och
åtta tillhörande subkategorier (Tabell 2).
Tabell 2.
Översikt över huvudkategorier och subkategorier
Huvudkategori
Att behöva stöd i
vardagen

Subkategori
Behov av kunskap
Personligt stöd
Stöd till livsstilsförändringar

Att hitta balans i
tillvaron

Bli motiverad
Begränsningar i den egna förmågan
Negativ inställning till läkemedelsbehandling

Att känslor påverkar

Oro och rädsla
Trygghet och kontroll

ATT BEHÖVA STÖD I VARDAGEN
BEHOV AV KUNSKAP
Upplevelsen av brist på kunskap om orsak, symtom samt behandling kring hypertoni
framkom i flera studier (Gholamnejad, Darvishpoor, Ahmadi & Rohani, 2018;
Tan, Hassali, Neoh & Saleem, 2017). Däremot upplevde deltagarna kunskap om hur
blodtrycket ändrades när de inte tog sina blodtrycksmediciner. Deltagarna upplevde
en önskan om utökad kunskap om hypertoni och eventuella komplikationer.
Kunskapen som de hade om hypertoni kom från vårdpersonal och media (Tan et al.,
2017). En längtan upplevdes efter mer stöd och kunskap kring icke-farmakologisk
behandling. Önskan om icke- farmakologisk behandling innebar ökad kunskap om
kostens
betydelse
vid
hypertoni
(Ashoorkhani, Majdsadeh, Gholami, Eftekhar & Bozotgi, 2018).

PERSONLIGT STÖD
Deltagarna upplevde stöd när de fick en aktiv roll i samtalet med vårdpersonal om sin
egenvård. De som använde mobiltelefoner för självrapportering av blodtrycket
upplevde personligt stöd och eget ansvar i sin egenvård. Upplevelsen av eget ansvar
bidrog till ökad delaktighet för sin egenvård (Hallberg et al., 2018). Flera deltagare
beskrev upplevelsen av otillräckligt emotionellt stöd från sjukvården och läkaren. De
upplevde även att en god relation mellan patient och läkare var en förutsättning för
förbättrad egenvård genom kunskap om sjukdomen (Ashoorkhani et al., 2018). Flera
upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal var stressad och endast var hos dem i några
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få minuter och sedan rusade vidare till nästa patient, vilket bidrog till upplevelsen av
saknad relation till hälso- och sjukvårdspersonalen (Franklin, Harden & Rosalind,
2016; Murphy, Chuma, Mathews, Steyn & Levitt, 2015). Upplevd saknad relation
kunde bero på läkarens brist på tid, bristande kommunikation, otillräcklig
patientutbildning samt bristfälligt emotionellt stöd om egenvårdsåtgärder.
Avsaknaden av relation till hälso- och sjukvårdspersonalen bidrog till en försämrad
egenvård (Franklin et al., 2016; Ashoorkhani et al., 2018). Flera av deltagarna
upplevde brist på personligt stöd som uppstod i mötet med otrevliga sjuksköterskor.
Otrevliga sjuksköterskor påverkade deltagarnas följsamhet till egenvård negativt
(Murphy et al., 2015). Närståendes stöd upplevdes som betydelsefullt i flera studier.
Deltagarna upplevde närståendes hjälp med finansiering av läkemedel, påminnelse
om läkemedel, anpassad matlagning, stöd till viktnedgång och hjälp med
blodtrycksmätning (Shamsi, Dehghan & Esmaeili, 2017; Ashoorkhani et al., 2018). De
som upplevde stöd från närstående hade bättre egenvårdsstrategier än de som saknade
stöd från närstående (Ashoorkhani et al., 2018; Gholamnejad et al., 2018).

STÖD TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR

Stöd kring livsstilsförändringar upplevdes som betydelsefullt i egenvården. Stöd kring
livsstilsförändringar innebar att deltagarna tog receptfria samt receptbelagda
läkemedel för hypertoni. Dessutom upplevde deltagare en önskan om
alternativa behandlingar som inte innefattade sjukvården. De alternativa
behandlingarna var avkoppling, kinesiskt te, andra växtbaserade läkemedel eller
husmorsknep (Franklin et al., 2016; Tan et al., 2017; Shamsi et al., 2017). Deltagarna
upplevde ökad vilja till förändring av ohälsosamma levnadsvanor eftersom de ville
undvika medicinering. Förändrade levnadsvanor bidrog till ökad självkänsla hos
deltagarna (Hultgren, Jonasson & Billhult 2014). De som fann fungerande
egenvårdsstrategier upplevde ökad förmåga till förändringar kring sina levnadsvanor
(Balduino et al., 2016). Deltagarna upplevde egenvårdsåtgärdernas positiva inverkan
på blodtrycket. Deltagare upplevde att stödet av deras familjer och närstående vid
livsstilsförändringar var värdefullt. Livsstilsförändringar kopplade till egenvården
innebar fysisk aktivitet, rökstopp och förändrade kostvanor (Shamsi et al., 2017;
Franklin et al., 2016).

ATT HITTA BALANS I TILLVARON

BLI MOTIVERAD
Deltagare upplevde motivation till egenvårdåtgärder som en del i behandlingen av
hypertoni. I en studie upplevdes ökad motivation för ett hälsosammare liv i samband
med insikt i sjukdomsprocessen (Balduino, Mantovani, Lacerda, Marin, & Loewen,
2016). De upplevde motivation att följa egenvårdsrekommendationer och behandling
när effekten blev en förbättring i deras hälsa (Ashoorkhani et al., 2018). I studien där
deltagarna fick använda självrapportering för blodtrycksmätningar upplevde de
omfattande insikt kring livsstilsförändringar och hur läkemedlen påverkade
blodtrycket. En omfattande insikt om livsstilsförändringar och läkemedlens effekt
bidrog till ökad motivation till egenvårsåtgärder (Hallberg et al., 2018). Förståelsen om
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sjukdomen och symtomen som sjukdomen gav upphov till kom först när deltagarna
fått diagnosen hypertoni. Kunskap om sjukdomen och symtomen ökade motivationen
för att genomföra egenvårdsåtgärder (Balduino et al., 2016). Tilltron till den
egna individen att genomföra livsstilsförändringar som viktnedgång eller förändring
av kosten var svag hos flera, vilket resulterade till brister i motivationen
(Ashoorkhani et al., 2018).

BEGRÄNSNINGAR I DEN EGNA FÖRMÅGAN
Begränsningarna i egenvården som flest deltagare upplevde innebar nedsatt
förmåga att hantera sjukdomen samt bristande kunskap om behandling och
komplikationer. Det påverkade följsamheten och resultatet av egenvården
(Ashoorkhani et al., 2018; Murphy et al., 2015). En annan orsak till begränsningar i
egenvården var relaterat till bristande tilltro till den egna förmågan. Bristande tilltro
till den egna förmågan bidrog till att egenvården inte fullföljdes korrekt. Flera av
deltagarna upplevde en känsla av beroende av vårdpersonal eller anhörig för att mäta
blodtrycket. Upplevelsen av att vara i beroendeställning bidrog till begränsningar
i egenvården då blodtrycket inte mättes enligt rekommendationerna (Franklin et al.,
2016; Ashoorkhani et al., 2018). En annan begränsning var ekonomiska hinder
relaterade till deltagarnas upplevelse av otillräcklig inkomst i samband med
sjukdomen. Upplevelsen av otillräcklig inkomst bidrog till försämrad egenvård
(Gholamnejad et al., 2018; Shamsi et al., 2017). Andra orsaker till begränsningar i
egenvården var deltagarnas svårighet att komma ihåg medicin dagligen och upplevelse
av känslan att vara gammal och sårbar (Hultgren et al., 2014). Flera deltagare upplevde
begränsningar med läkemedelsbehandling. De glömde bort att hämta ut medicinen
från apoteket eller att packa ner den på resor (Hultgren et al., 2014). En studie visade
att deltagare upplevde att de prioriterade andra komorbiditeter 2högre än hypertoni,
vilket kunde leda till en begränsad egenvård (Fix et al., 2014).

NEGATIV INSTÄLLNING TILL LÄKEMEDELSBEHANDLING
Flera deltagare upplevde negativ inställning till läkemedelsbehandling vid hypertoni
vilket kunde påverka egenvården. De upplevde att negativ inställning samt bristande
följsamhet till läkemedelsbehandling kunde bero på oro för biverkningar och
komplikationer som läkemedlen kunde orsaka (Ashoorkhani et al., 2018; Shamsi et al.,
2017; Tan et al., 2017). Deltagarna trodde att kroppen kunde bli tillvand
vid antihypertensiva läkemedel och dosen därmed regelbundet hade behövt ökas för
att fortsätta vara effektiv i behandlingen av hypertoni (Gholamnejad et al., 2018). I en
studie upplevde de att en icke-farmakologisk behandling hade effekt medan en
farmakologisk behandling kunde vara skadlig för hälsan. Upplevelsen av hur
farmakologisk behandling ansågs vara skadlig för hälsan kunde bidra till en negativ
upplevelse av egenvården (Ashoorkhani et al., 2018). De vanligaste biverkningarna
deltagarna upplevde av medicinerna var trötthet, illamående, buksmärtor och sexuell
dysfunktion (Hultgren et al., 2014; Shamsi et al., 2017). De som inte upplevde symtom
från sjukdomen eller nyligen fått diagnosen upplevde störst problematik med
2

Samsjuklighet, andra aktuella sjukdomstillstånd patienten är drabbad av. Närvaro av en eller flera
sjukdomar utöver en primär diagnos.
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läkemedelsbiverkningar. Upplevelsen av läkemedelsbiverkningar bidrog till brister i
egenvården (Shamsi et al., 2017; Gholamnejad et al., 2018). Den negativa
föreställningen om läkemedelsbehandling kunde vara relaterat till otillräcklig kunskap
om medicinering. Flera saknade även kunskap om hur deras blodtryckssänkande
mediciner verkade i kroppen. Upplevelsen av okunskap om läkemedelsbehandling
kunde medföra brister i egenvården (Fix et al., 2014; Tan et al., 2017).

ATT KÄNSLOR PÅVERKAR
ORO OCH RÄDSLA
Flera deltagare i en studie upplevde oro i samband med att diagnosen hypertoni
ställdes (Murphy et al., 2015). Dessutom upplevde deltagarna oro för komplikationer
relaterade till hypertoni. Hos deltagare i olika studier konstaterades god följsamhet till
egenvård i form av livsstilsförändringar. Upplevelsen av förbättrad egenvård var
relaterat till deltagarnas rädsla för att drabbas av komplikationer (Shamsi et al., 2017;
Franklin et al., 2016). I en studie uppmärksammades att deltagare som oroade sig mest
för komplikationer var de som upplevt komplikationerna själva eller
hos närstående (Shamsi et al., 2017). Komplikationer som de var rädda för var stroke,
njursvikt, hjärtinfarkt eller behovet av akutsjukvård till följd högt blodtryck (Shamsi et
al., 2017; Franklin et al., 2016). Deltagarna upplevde en rädsla för tidig död relaterat
till sjukdomen samt risken att inte följa sina barn och barnbarn genom uppväxten.

TRYGGHET OCH KONTROLL
Deltagare som själva kunde mäta och följa upp blodtrycket genom regelbundna
blodtryckskontroller upplevde högre trygghet och kontroll i sjukdomen (Hallberg et
al., 2018). När de fick mer kunskap om symtom som hypertoni kunde ge ökade
tryggheten och kontrollen hos deltagarna. Upplevelsen av förlorad kontroll och
minskad trygghet kunde uppstå hos deltagare som hade fått diagnosen hypertoni.
Förlorad kontroll innebar en känsla av svaghet och beroende av andra människor
(Hultgren et al., 2014). Hur deltagarna hanterade sjukdomen och symtom för
upplevelsen av trygghet skiljde sig mellan de. Flera använde sig av copingstrategier3
för att hantera och kontrollera sjukdomen medan andra nonchalerade sjukdomen
(Shamsi et al., 2017). Upplevelsen av tillit och förtroende för sjukvården underlättade
egenvården hos patienterna. Förtroende kopplat till egenvården innebar god
kommunikation och kontinuitet i vården (Hultgren et al., 2014). Däremot visade en
studie att bristen på trygghet upplevdes när deltagarna var missnöjda med bemötandet
och det emotionella stöd de fick av hälso-och sjukvården. Deltagarna upplevde
otrygghet som negativt för fungerande egenvård (Murphy et al., 2015). Flera av de
upplevde aldrig eller ytterst sällan några symtom vid hypertoni, vilket bidrog till
minskad kontroll över sjukdomen. Upplevelsen av minskad kontroll i sjukdomen
kunde bidra till försämrad egenvård (Shamsi et al., 2017).

3

Fysisk, psykisk eller social förmåga att leva med och hantera sjukdom eller funktionshinder.
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Diskussion
METODDISKUSSION
Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur vuxna patienter upplever egenvården
vid hypertoni. Litteraturöversikten bygger på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. För
att öka trovärdigheten på litteraturöversikten användes endast artiklar av kvalitativ
design (Henricson, 2017). Artiklar med kvalitativ ansats beskriver patienters
upplevelser och känslor kring ett specifikt ämne. Svagheten med att använda artiklar
som har en kvalitativ ansats är att urvalet av deltagare i studierna kan vara smalt och
specifikt. När urvalet av deltagare är litet och specifikt kan det bli svårare att
litteraturöversiktens överförbarhet försvåras.
Litteraturöversikten har ett induktivt förhållningssätt eftersom deltagarnas upplevda
erfarenheter av egenvård vid hypertoni lättare kan beskrivas genom en induktiv ansats
(Henricson & Billhult, 2017). Artiklarna lästes flera gånger förutsättningslöst för att
sedan sammanställas och identifiera relevanta fynd (Friberg, 2017b). Vetenskapliga
artiklar söktes fram i databaserna CINAHL och Medline som fokuserar på omvårdnad.
Genom att söka i olika databaser med fokus på omvårdnad stärks litteraturöversiktens
trovärdighet och ökar chanserna att finna artiklar med hög kvalitet som är relevanta
för litteraturöversikten (Henricson, 2017). Däremot kunde författarnas arbete
försvåras då relevant urval av artiklar ökade i samband med användning av två
databaser. Sökningarna i databaserna gjordes genom användning av specifika sökord
som var relevanta för att kunna svara på examensarbetets syfte. Samma
resultatartiklar fanns under flera olika sökkombinationer vilket ökade
litteraturöversiktens sensitivitet och bidrog till ökad trovärdighet. Specificiteten ökar
när sökorden formas efter litteraturöversiktens syfte. Tillämpning av specificitet ökar
möjligheterna att hitta artiklar som kunde vara relevanta för examensarbetet
(Henricson, 2017). Vid sökningarna användes trunkering för utökad bredd och boolesk
sökteknik för möjligheten att söka på mer än ett sökord åt gången (Östlundh, 2017). I
litteraturöversikten var samtliga artiklar Peer-Reviewed vilket innebär att artiklarna
granskats och var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Att samtliga resultatartiklar
var Peer-Reviewed är en styrka och höjer tillförlitligheten i litteraturöversikten. I
resultatartiklarna inkluderades både män och kvinnor vilket bidrog till en större bredd
på deltagarnas upplevelser av hypertoni redovisades. Artiklarna till resultatet kom från
olika delar av världen vilket bidrog till ett bredare globalt perspektiv inom egenvården
vid hypertoni, vilket kan ses som en styrka. Litteraturöversiktens överförbarhet stärks
när urvalsprocessen och datainsamlingen tydliggörs noggrant (Henricson, 2017).
Användningen av avgränsningar och begränsningar i artikelsökandet är enligt
Henricson (2017) en styrka i litteraturöversikten. Alla deltagare var vuxna utan någon
specifik ålderskategori, vilket medförde att författarna inte kunde dra någon slutsats
för vilken ålder som litteraturöversikten var riktad till. Tidsperioden för sökningen av
artiklar var från år 2014 till 2019. Svagheten med användning av tidsbegränsningar i
artikelsökningsprocessen var att äldre men relevant forskning exkluderades.
För att garantera artiklarnas vetenskapliga kvalité granskades artiklarna enligt
protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ ansats. Protokollet
är framtaget av avdelningen för omvårdnad (AFO) på Jönköping University (Bilaga 2).
Först kvalitetsgranskades artiklarna var för sig av författarna och sedan gemensamt.
Författarna summerade poängen som varje artikel fått genom att räkna antal “ja”
respektive “nej” som artiklarna fått i protokollet. Enligt Henricson (2017) ökar
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överförbarheten genom att resultatartiklarna först kvalitetsgranskas enskilt av varje
författare och sedan gemensamt.
När resultatartiklarna var utvalda och kvalitetsgranskade översattes alla artiklar till
svenska med hjälp av befintliga kunskaper inom engelska språket och svensk-engelskt
lexikon. En svaghet i litteraturöversikten var att författarna inte hade engelska som
modersmål vilket kunde påverka resultatet av litteraturöversikten. I steget efter
översättning lästes resultatartiklarna först var för sig och sedan gemensamt av
författarna. Det gjordes för att hitta likheter och skillnader i artiklarna samt för
diskussion om de fortfarande var relevanta för litteraturöversikten. En artikelmatris
tillämpades där artiklarnas delades upp i syfte, metod och resultat vilket medförde en
tydlig översikt (Bilaga 3). Alla artiklar som använts till resultatet har haft ett etiskt
godkännande eller har varit etiskt granskade av etisk nämnd eller kommitté.
Författarna har kontinuerligt diskuterat med handledare och studenter i
handledningsgruppen för att säkerställa att resultatet svarar på syftet. Enligt Billhult
(2017) ökar tillförlitligheten för litteraturöversikten när diskussion förs med
handledare och opponerande studenter i handledningsgruppen under skrivandet av
litteraturöversikten. Granskning, analys och resultat kan påverkas eftersom det var
första gången författarna genomförde en litteraturöversikt.

RESULTATDISKUSSION
I resultatet av litteraturöversikten belystes vuxna patienters upplevelser av egenvård
vid hypertoni. Syftet med egenvård enligt Orem är att tillfredsställa patientens
egenvårdsbehov för sin egen hälsa och välbefinnande (Kirkevold, 2000). I resultatet
framstod behovet av stöd och kunskap från hälso- och sjukvården, motivationens
betydelse för egenvården samt vilka känslor deltagarna upplevde relaterat till
sjukdomen. Deltagarna uttryckte en önskan om utökad kunskap om sjukdomen då det
framkom att deras befintliga kunskap var bristfällig. Deltagarna upplevde förbättrad
egenvård när de fick stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen samt från
anhöriga. Resultatet påvisade att motivationen hos deltagarna ökade i samband med
att deras sjukdomsinsikt ökade. Vid ökad motivation upplevde de det lättare
att genomföra egenvårdsåtgärder. Vanliga känslor som deltagare lyfte fram i samband
med hypertoni var oro och rädsla för eventuella komplikationer. Deltagarna belyste
även vikten av att få känna trygghet och kontroll i sjukdomen samt hur hälso- och
sjukvårdspersonal kunde påverka känslan av trygghet. Enligt Orem har patientens
kunskaper, attityder och egenskaper betydelse för upplevelsen av egenvården
(Kirkevold, 2000).
Resultatet visade att deltagare upplevde brist på kunskap om orsak, symtom samt
behandling kring hypertoni. Däremot belystes en vilja till mer kunskap om hypertoni
och komplikationer relaterat till sjukdomen. Resultatet bekräftas även
av Vanwesemael et al. (2018) som förklarar att kunskapen ökar då patienten utför
egenvården självständigt. Däremot visar ny forskning att patienter inte är lyhörda
för patientutbildningen som sjuksköterskan informerar om (Gorina et al.
2019). Patienterna är i behov av stöd och kunskap för att stärka egenvården. Syftet
med patientutbildning är att sjuksköterskan utformar individuella behov tillsammans
med patienten (SBU, 2017). Orem förklarar att kunskap är en betydelsefull del i
egenvårdskapaciteten. Bristande kunskap anses vara en risk för begränsningar i
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egenvården (Kirkevold, 2000). När deltagare upplevde läkare och sjuksköterskor som
stressade minskade tilliten och förtroendet för sjukvården. En viktig del för
egenvården är betydelsen av stödet från hälso- och sjukvården samt från närstående.
Patienterna upplevde behov av personligt stöd från närstående och hälso- och
sjukvården för att underlätta egenvården (Graarup, Ferrari & Howard, 2016).
Enligt Orem ska
sjuksköterskan stödja och
vägleda
patienten
genom
egenvårdsåtgärder (Kirkevold, 2000). Litteraturöversiktens resultat bekräftas av
tidigare forskning där deltagare som har kunskap kring sin sjukdom upplever
god egenvård (Marx et al., 2011). Förmågan att identifiera patienters behov samt ge
korrekt och individanpassad information är en grundläggande del i sjuksköterskans
arbete (ICN, 2012).
Förbättrad motivation som bidrog till bättre resultat av egenvården lyftes fram i
litteraturöversiktens resultat. Deltagarna upplevde motivation till egenvårdsråd när
effekten bidrog till en förbättrad hälsa. När resultatet analyserades fanns även
att motivationen till livsstilsförändringar även berodde på viljan att undvika
medicinering. Likheter hittas vid jämförelse med ny studie där patienterna beskriver
sin upplevda önskan om livsstilsförändringar som ökad fysisk aktivitet och mer
hälsosamma kostvanor (Long, Ponder och Bernad, 2017). Tidigare forskning visar att
egenvården förbättras då patienten är motiverad. MI är ett redskap som
sjuksköterskan kan använda för att synliggöra egenvården för patienten. Genom MI
kan sjuksköterskan ge patienten motivation att självständigt genomföra sin egenvård
(Brobeck et al., 2011). Analysen av resultatet stödjs av Orems uppfattning om att brist
på motivation kan leda till begränsningar i egenvårdskapaciteten. Med
egenvårdskapacitet menas den kunskap och motivation som krävs av patienten för att
egenvården ska bli planerad och tillgodosedd. Patientens ålder, hälsotillstånd,
utbildning och livserfarenhet påverkar egenvårdskapaciteten (Kirkevold, 2000).
Deltagarna beskrev olika känslor de upplevde i samband med hypertoni. Flera
upplevde oro när diagnosen ställdes samt för komplikationer relaterade till
sjukdomen. Litteraturöversiktens resultat bekräftas av en ny studie där deltagarna
beskriver deltagarnas upplevelse av oro och vilja till utföra egenvården korrekt för att
undvika komplikationer relaterat till hypertoni (Pereira, Lanza och Viegas (2019). I
resultatet framkom det att egenvården förbättrades hos patienterna när de kände
en trygghet och tillit till hälso- och sjukvården. Trygghet och kontroll uppstod hos
deltagarna när det fanns kontinuitet och god kommunikation i mötet med hälso- och
sjukvårdspersonal. En god relation mellan patient och sjuksköterska är grundläggande
för egenvården ska kunna skapa trygghet (Orem, 2001).

SLUTSATS

I examensarbetet har det framkommit att deltagarna upplevde brist på kunskap och
information om sin sjukdom. Det i sin tur kunde leda till en försämrad följsamhet till
egenvården i både livsstilsförändringar och följsamheten till läkemedelsbehandling.
De upplevde att mer information och bättre personligt stöd från hälso- och
sjukvårdspersonal till patienterna skulle underlätta egenvården vid hypertoni. När
deltagarna hade kunskap om sjukdomen och symtomen ökade motivationen att
genomföra egenvårdsåtgärder. Deltagare upplevde att vårdpersonal kunde förutsätta
att det fanns en tillräcklig kunskap hos deltagarna om läkemedelsbehandling och gav
därför sällan ytterligare information. Närståendes betydelse belystes av deltagarna när
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det gällde stöd i vardagen samt vid livsstilsförändringar. När det fanns stöd från
närstående underlättades förändringar i vardagen och följsamheten till egenvården
förbättrades. Få deltagare upplevde att de kunde känna av några symtom från
sjukdomen i ett tidigt stadie, däremot upplevde deltagarna en oro för de
komplikationer som kan uppstå till följd av ett obehandlat högt blodtryck. Som
sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd inför patienters upplevelser och känslor
kring sin sjukdom. Det framkom att den negativa inställningen till
läkemedelsbehandling främst berodde på två olika saker, dels rädslan för biverkningar
som läkemedlen kunde ge samt att bristen på kunskap om effekterna
av antihypertensiva läkemedel och hur de fungerade. Upplevelsen av trygghet och
kontroll i sin sjukdom var något som deltagarna betonade som grundläggande för att
egenvården vid hypertoni ska fungera. Känslan av trygghet och kontroll förväntade
deltagarna sig att få hos hälso- och sjukvården, trots det upplevde många en brist i
kommunikationen samt en brist på förtroende och tillit från sjukvården.

KLINISKA IMPLIKATIONER

Kliniska implikationer är att belysa värdet av att sjuksköterskor får en ökad förståelse
och kunskap om hur patienter upplever egenvård vid hypertoni för att kunna
identifiera behov och resurser. Enligt Orem (2001) ska patienters hela livssituation
inkluderas av vården för att möjliggöra deras delaktighet och följsamhet i sin egenvård,
vilket innefattar aktuellt hälsotillstånd, livsstil, kultur samt den miljö, socialt och
ekonomiskt som patienten befinner sig i. Fortsatt forskning kan synliggöra att
patientens komplexa situation har flera faktorer som påverkar förmågan till egenvård.
När patientens hela livssituation inkluderas i det stöd som avses att ges, ökar
möjligheten för att främja egenvård och minska behovet av vård. Resultatet av
examensarbetet tyder på att hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer utbildning om
hur de ska stärka varje patient till en bättre egenvård. Dessutom behöver hälso- och
sjukvårdspersonal fokusera på att förbättra bemötandet och kommunikationen med
patienterna vilket kan bidra till förbättrad egenvård.
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Peters, R. (2016)

CINAHL

Brasilien

28 patienter

Experience of
hypertensive
patients with
selfmanagement
of health care.

CINAHL

USA

48 patienter

The role of com
orbidities in
Patient’s
hypertension
selfmanagement.

Medline

USA

13 patienter

Getting to
normal

Forskningsm
etod/forskni
ngsdesign
Semistrukturerad
Intervju med
frågeformulär
Kvalitativ

Huvudresultat

Metodisk
studiekvalité

Kunskap, attityder,
personlighetsdrag, kultur
och livsstil, tillgång till
hälso- och sjukvård
påverkar följsamheten
till egenvården.

Hög kvalité

Semistrukturerad
intervju
Kvalitativ

Sjukdomens uppkomst,
sjukdomsprocessen samt
hur individuella attityder
påverkar upplevelsen av
egenvården.

Hög kvalité

Syftet var att få en
ökad förståelse för
egenvårdsbegränsning
vid hypertoni och
andra sjukdomar.

Semistrukturerad
intervju
Kvalitativ

Fyra faktorer påverkar
egenvården: ömsesidigt
beroende, låg prioritet
jämfört med andra
sjukdomar, konflikter vid
egenvård och övriga
sjukdomar.

Hög kvalité

Syftet var att förstå
kvinnors upplever av
egenvård vid
hypertoni.

Fenomenologi
semistrukturerad
intervju
Kvalitativ

Ett huvudtema
“Getting to normal” med
fyra subteman:
“I can tell”, “Tending to
it”, “The wake up call”,
“Doing it right”. Dessa
teman ger en ökad
förståelse hur dagliga
aktiviteter påverkar
blodtrycket.

Hög kvalité

Gholamnejad,
H., Darvishpoor,
K. A., Ahmadi, F.,
& Rohani, C.
(2018)

CINAHL

Iran

23 patienter
6 kardiologer
3 vårdgivare

Barriers to selfcare in elderly
people with
hypertension: a
qualitative
study

Syftet var att förstå
egenvården samt
begränsningar hos
äldre patienter med
hypertoni.

semistrukturerad
intervju
Kvalitativ
“ansikte-mot
ansikte”

Hallberg,
I., Ranerup, A.,
Bengtsson, U., &
Kjellgren, K.
(2018)

CINAHL

Sverige

20 patienter
7 vårdgivare

Experiences,
Expectations
and challenges
of an interactive
mobile phonebased system to
support selfmanagement of
hypertension:
patients´and
professionals´
perspectives.

Syftet var att
undersöka patienter
och vårdpersonals
upplevelse av
ett mobiltelefonbasera
t system för egenvård
vid hypertoni.

Semistrukturerad
intervju
Kvalitativ

Hultgren,
F., Jonasson, G.,
& billhult, A.
(2014)

CINAHL

Sverige

10 Patienter

From resistance
to rescue –
patient’s
shifting to
antihypertensiv
es: A qualitative
study.

Syftet var att få en
djupare kunskap och
förståelse
hur patienter
upplever läkemedelsb
ehandling vid
hypertoni.

Kvalitativ
intervjustudie.

Tre
huvudkategorier: begrän
sningar i attityder,
otillräckligt socialt
nätverk och depression,
påverkar egenvården hos
äldre patienter med
hypertoni.
Självrapportering av
blodtrycket, symtomen,
biverkningar av
läkemedel, livsstil och
livskvalité ger insikt hur
dagliga aktiviteter
påverkar blodtrycket.

Hög kvalité

Ovilja till
läkemedelsbehandling
relaterad till minskad
kontroll samt rädsla för
biverkningar. Dessa
negativa känslor ändras
till en positiv önskan om
livsstilsförändringar
relaterat till en rädsla för
hjärt- och kärlsjukdomar

Hög kvalité

Medel kvalité

Murphy,
K., Chuma, T.,
Mathews,
C., Steyn, K.,
& Levitt, N.
(2015).

CINAHL

Sydafrik
a

22 patienter

Shamsi,
A., Dehghan, N.,
& Esmaeili, M.
(2016)

CINAHL

Iran

27 patienter

Tan, C., Hassali,
M., Neoh, C.,
& Saleem,F.
(2017)

CINAHL

Malaysia

17 patienter

A qualitative stu
dy of the experie
nces of care and
motivation for ef
fective selfmanagement a
mong diabetic a
nd hypertensive
patients attentin
g public sector p
rimary health ca
re services in
South Africa.
Living with
Hypertension: A
Qualitative Rese
arch

Syftet var att
undersöka
patienternas
upplevelse av
motivation för en
effektiv egenvård hos
patienter med
hypertoni samt
diabetes.

Kvalitativ
intervjustudie.

Resultatet visar att
många patienter har
bristfällig kunskap samt
saknar ansvar för sin
egenvård.

Hög kvalité

Syftet var att
undersöka hur det är
att leva med
hypertoni.

Semistrukturerad
intervju
Kvalitativ

Hög kvalité

A qualitative
exploration of
hypertensive pat
ients´perception
towards quality
use of
medication and
hypertension
management at
the community
level.

Syftet var att
undersöka hur
patienter med
hypertoni såg på
kvalitetsanvändning
av läkemedel samt
frågor relaterade till
högt blodtryck.

Fokusgrupper
semistrukturerad
intervju
Kvalitativ

Tre teman: symtomlös
sjukdom, förståelse för
läkemedelsbiverkningar
och hantering av
sjukdomen.
Medicinsk följsamhet,
egenvårdens betydelse
vid hypertoni samt
patienters kunskap om
högt blodtryck.

Hög kvalité

