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Sammanfattning 

Bakgrund: Kommunikation är en central del i mötet mellan människor. Genom 

personcentrerad omvårdnad blir patienten en person som ingår i en jämlik relation. 

Sjuksköterskan är skyldig att anpassa informationen utifrån patientens egen hälsoliteracitet för 

hen ska kunna utföra egenvård i hemmet. Genom informationsmetoden teach-back kan 

sjuksköterskan informera och utbilda patienten och samtidigt få verifierat att patienten förstått 

informationen. 

 

Syftet:  Syftet var att beskriva om metoden teach-back kan öka patientens egenvårdsförmåga.  

 

Metod: Litteraturstudien var av deskriptiv design och genomfördes med stöd av systematisk 

litteratursökning i databaserna Cinahl och PubMed. Data bearbetades med hjälp av integrerad 

analys. 

 

Resultat: Resultatet baserades på åtta artiklar, varav två huvudkategorier framträdde, egenvård 

och kunskap med sju underkategorier. I egenvård identifierades förmåga, underhålla och 

självförtroende, i kunskap identifierades sjukdom, läkemedel, symtom, kost och motion. 

Resultatet visade att patientens egenvårdsförmåga ökade efter att hen fått information med 

metoden teach-back.  

 

Nyckelord: communication, education, nurse, teach-back, tell-back
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1. Inledning 
Inom hälso och sjukvården är sjuksköterskan skyldig att så långt det är möjligt försäkra sig om 

att mottagaren har förstått innehållet och betydelsen av informationen. Den ska också anpassas 

till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och individens egna 

förutsättningar (SFS 2014:821. Svensk Författningssamling). Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) har i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivit att 

sjuksköterskan ska stärka patientens och närståendes egenvårdsförmåga och inflytande i vården 

genom informations- och kommunikationsteknologi (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Kommunikation är en central del i alla möten mellan människor och nästan dubbelt så många 

vårdskador beror på brister i kommunikationen än på brister i den medicinska kompetensen 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2011).  

 

2. Bakgrund 

2.1 Personcentrerad vård 

Det traditionellt rådande biomedicinska perspektivet kritiserats av bl.a Edvardsson (2013) för 

att reducera patienten till ett organ, som diagnostiseras eller behandlas. Patienten underkastas 

och upplåter sin kropp och själ till vårdaren (ibid.). Personcentrerad vård innebär istället att 

respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkningar av ohälsa och sjukdom, samt att 

arbeta utifrån den tolkningen för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder just för 

den patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patienten och anhöriga blir mer delaktiga 

runt planering och genomförande av vården. Hälsa är individuellt och syftet med den 

personcentrerade vården är att främja hälsa hos den unika individen. Att göra patienten mer 

delaktig i vården bör leda till större effektivitet (SKL, 2015).  
 

Edvardsson (2013) beskriver personcentrerad omvårdnad som ett humanistiskt sätt att vara mot 

varandra där personen ses bakom sjukdom, åldrande, symtom eller beteende. Genom att sätta 

sig in i den andres situation, synliggöra och bekräftandet av att personen är i centrum inkluderas 

patienten i alla vårdbeslut och vårdprocesser. Personalen som arbetar med en personcentrerad 

inställning är medveten om riskerna för skador, tex risk för fallolycka på grund av felaktig 

medicinering. Risken för fördröjd- eller felbehandling minskar om sjuksköterskan istället för 

symtom ser till hela personen (ibid.). En tidigare studie visade att personcentrerad vård 

förkortade sjukhusvistelsen och att patienterna bevarade sin funktion utan att öka risken för 

återinläggning (Ekman et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans etiska ansvar är att argumentera så att patientens perspektiv är jämställt med 

professionens. Patienten blir en person som ingår i en jämlik relation och då också mer än enbart 

en sjukdom. Det är kärnan i personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
 

2.2 Hälsoliteracitet  

Hälsoliteracitet eller Health literacy, innebär individers förmåga att förvärva, förstå och 

använda hälsoinformation i syfte att bibehålla, främja eller förbättra hälsa, samt att fatta 

självständiga beslut i hälsofrågor. MeSH engelska definition lyder: Degree to which individuals 

have capacity to obtain, process, and understand basic health information and services needed 

to make appropriate health decisions (Karolinska Institutet, u.å). Fokus riktas på faktorer som 

kan bidra till ojämlikhet i hälsa, tex språksvårigheter, ålder, patienter med långvarig sjukdom 

eller funktionshinder. Begreppet handlar om förmågan att tillägna sig, förstå, bedöma och 

använda hälso-relevant information. Mer kunskap om hälsoliteracitet skapar förutsättningar för 

att utveckla metoder som kan bidrar till att minska ojämlikheter i hälsa (Ringsberg, Olander, & 

Tillgren, 2014). Patientens hälsoliteracitet är en viktig utgångspunkt i all 

kommunikationsstrategi. Sjuksköterskan kan inte förvänta sig att patienten fullt ut kan delta i 
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sin egen vård eller att kunna ta adekvata beslut utan att informationen har anpassats efter 

patientens egen hälsoliteracitet (Ballard & Hill, 2016). 
 

2.3 Egenvård 

När en patient får utföra hälso- och sjukvård i hemmet kallas det egenvård. Till sin hjälp kan 

det finnas närstående eller en personlig assistent. Det kan handla om medicinering eller tex 

omläggning av sår. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om en patient kan utföra 

den egenvård som behövs utifrån de omständigheter som gäller i varje enskilt fall. 

Bedömningen ska göras i samråd med patienten, hänsyn ska tas till livssituation och hens 

psykiska och fysiska tillstånd. Den sjuksköterska som gör bedömningen har också ansvar att 

tillgodose att patienten får den information som behövs för att patienten själv ska kunna utföra 

egenvård i hemmet. Egenvård bör innebära att patienten kan leva sitt liv och känna sig trygg, 

men det kan också innebära att hamna i gränsland mellan olika huvudmäns ansvarsområde och 

därmed finns en risk att viktig information tappas bort (Socialstyrelsen, 2017a). 

 

När viktiga beslut ska tas måste patienten få detaljerad information om sjukdom, prognos 

och olika behandlingsalternativ. Idag går trenden alltmer åt kortare sjukhusvistelse och 

poliklinisk behandling, det innebär större krav på att patienten och anhöriga får mer noggrann 

och specifik egenvårdsinformation. Det är dock bara en liten chans att patienten ska kunna 

återge all information hen fått. Av den medicinska informationen som ges av vårdgivare 

kommer patienten ihåg 40 - 80 %, hälften av den informationen patienten kommer ihåg är 

korrekt (Kessels, 2003). Förmågan att utnyttja den korta tid som sjukvårdspersonalen har till 

sitt förfogande för att få en helhetsbild av patienten och hens problem är en 

patientsäkerhetsfråga och som bör prioriteras (Edvardsson, 2013). 
 

Det är sjuksköterskans uppgift att med sin pedagogiska kompetens leda utbildningsaktiviteter 

mot såväl patienter som närstående utifrån den enskildes kunskaper och behov. Genom att 

planera, genomföra och utvärdera informationen i dialog med patienten och närstående främjas 

hälsa och ohälsa förebyggs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 

2.4 Teach-back 

En effektiv patientutbildning kan leda till förbättrad patient-tillfredsställelse, eftersom den kan 

ha en betydande inverkan på vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Ett sätt att främja god 

vårdkvalité är att använda evidensbaserade informationsmetoder där patientförståelsen blir 

verifierad när patienten kan återberätta med egna ord (Tamura-Lis, 2013). Teach-back är en 

informations-metod som har sitt ursprung i området hälsoliteracitet. Den innebär att 

sjuksköterskan tydligt förklarar för patienten vad hen behöver veta. Sjuksköterskan ber sedan 

patienten (och/eller familjemedlemmen) på ett omsorgsfullt sätt, att återberätta med egna ord 

vad hen har uppfattat av informationen. Om informationen behöver förstärkas eller förtydligas 

görs det, sedan återberättar patienten igen (Wick, 2013). 

 

Patienten ska inte behöva känna sig skamfylld över att inte ha förstått informationen, det är 

alltid sjukvårdspersonalen som har ansvaret för att informationen har uppfattats rätt (Kemp, 

Floyd, McCord-Duncan, & Lang, 2008). Både Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting rekommenderar informationsmetoden teach-back (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013; Socialstyrelsen, 2017b). I västra götalandsregionen finns Kunskapscentrum 

för jämlik vård, de har utvecklat en samtalsmetod som kallas “Förstå mig rätt”, den är inspirerad 

och sammanfattad av teach-back metoden (Västra Götalandsregionen, u.å). 
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3. Problemformulering 

När sjukhusvistelsen blir kortare läggs mer ansvar på patienten själv att genom egenvård 

hantera läkemedel och medicinska åtgärder i hemmet. Kommunikation och 

informationsöverföring är en del av det omvårdnadsansvar som sjuksköterskan har genom att 

undervisa och informera patienten på ett säkert och individanpassat sätt. Forskningen visar att 

patienten endast minns hälften av den medicinska informationen korrekt. Idag har 

sjuksköterskan ingen evidensbaserad informationsmetod i det dagliga arbetet som bekräftar att 

patienten tillgodogjort sig informationen på ett patientsäkert sätt. En metod för att öka  

patientsäkerheten, förbättra vårdkvalitén och öka patient-tillfredsställelsen är teach-back. 

 

4. Syfte 
Syftet var att beskriva om metoden teach-back kan öka patientens egenvårdsförmåga. 

 

5. Metod 
5.1 Design 

En litteraturstudie med systematiska sökningar med en deskriptiv design valdes för att den 

tidigare forskningen skulle kunna sammanställas (Kristensson, 2014). För att få struktur på 

arbetsgången användes Polit och Becks (2017) flödesschema för litteraturstudie (se Figur 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema (Polit & Beck, 2017 s. 89) 

 

 

 

 

Syftet formuleras 

Sökstrategi utformas, val 

av databaser och  sökord 

identifieras 

 

Sökning och identifiering av 

primärkällor. 

Dokumentation av alla 

sökningar 

 

Identifiera relevanta studier 

samt förkasta irrelevanta 

 

Relevanta studier läses 

igenom. Identifiering av nya 

genom referens 

listorna 

 

Information från studierna 

sammanfattas 

 

Kritisk kvalitetsgranskning 

av artiklarna 

 

Kritisk sammanställning av 

resultatet 

 

Analysering och bearbetning 

av resultatet, sökning efter 

teman 
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5.2 Sökstrategi  

Först identifierades sökord utifrån studiens syfte. En preliminär sökning gjordes på Cinahl, som 

reviderades efter hand. Systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna 

Cinahl och PubMed. Databaserna valdes utifrån ämnesområdet omvårdnadsvetenskap. 

Nyckelbegrepp samt närliggande begrepp utifrån syftet identifierades: teach-back, tell-back, 

nurse, communication, education. Sensitiviteten ökades därigenom för att identifiera relevant 

litteratur samtidigt som irrelevant litteratur sorterades bort. Därefter utfördes sökningen på 

enstaka sökord och därefter i kombination i fritextsökning med booleska sökkombinationer 

AND och OR (Forsberg & Wengström, 2015). Fritextsökningen ökade känsligheten i 

sökningen för att generera fler artiklar (Kristensson, 2014).  
 

I databasen Cinahl användes teach back i fritextsökning separat, därefter i kombination med 

OR och tell back. Cinahl headings användes för att få fram ämnesord till nurse. Resultatet blev 

Nurse-Patient relations och Proffessional-Patient relations som kombinerades med OR.  Även 

ämnesordet Communication användes och söktes separat. Därefter kombinerades de i sökblock. 

I sista steget kombinerades blocken tillsammans med Education i fritext. Sökningen 

begränsades till åren 2008-2018, peer reviewed och English languages (Bilaga 1.). 
 

PubMed  

I databasen PubMed gjordes sökning med hjälp av söktermer i fritext. Teach-back 

kombinerades med Education i fritext för att minska risken för en mängd irrelevanta artiklar 

(Kristensson, 2014). Sökningen begränsades till åren 2008-2018, peer reviewed och English 

languages (Bilaga 1.) 
 

5.3 Urval 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var vetenskapliga artiklar med kvantitativ design som 

beskrev effekten av teach-back inom sjukvården för vuxna patienter. Exklusionskriterier var 

studier med gravida kvinnor inom mödrahälsovård, patienter under 18 år, patienter med 

demenssjukdom och studenter. Även artiklar som efter granskning enligt Statens Beredning för 

Medicinsk och Social Utvärdering (2014a; 2014b) hade hög risk för bias (SBU 2014b; SBU 

2014a). 

 

Urvalet utfördes i tre steg, under det första steget lästes titlarna till 188 artiklar av båda 

författarna, dubbletter identifierades och exkluderades. I steg två lästes abstrakts till 95 artiklar 

som ansågs ha relevans utifrån syftet, abstrakts lästes av båda författarna individuellt. Vid 

oenighet mellan författarna följde artiklarna med till nästa steg. Identifiering av nya artiklar 

gjordes genom referenslistorna. I steg tre lästes 28 artiklar i sin helhet av båda författarna, där 

19 artiklar sorterades bort enligt exklusionskriterierna. Totalt nio artiklar uppfyllde krav utifrån 

syfte och inklusionskriterier och gick därmed vidare till kvalitetsgranskning (Kristensson, 

2014). 
 

5.4 Granskning av studiernas kvalitet 

Vid granskning av de nio studierna användes SBU:s granskningsmallar för randomiserade 

studier respektive observationsstudier (SBU 2014b; SBU 2014a). I de randomiserade studierna 

och observationsstudierna undersöktes risk för selektion- behandlings- bedömnings- bortfalls- 

rapporterings- och intressekonfliktsbias som resulterade i en sammanvägd bedömning. En 

artikel sorterades bort i samband med kvalitetsgranskningen enligt exklusionskriterierna. 

Övriga åtta artiklar konstaterades ha låg till medelhög risk för bias (Bilaga 2.). Varje studies 

design värderades att ha medelkvalitet och kunde därmed inkluderas i litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström, 2015).  
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5.5 Dataanalys 

Resultatet sammanställdes enligt Kristenssons (2014) integrerade analys. I det första steget 

lästes de inkluderade artiklarna i sin helhet av båda författarna individuellt, övergripande 

skillnader och likheter i resultatet identifierades individuellt och diskuterades mellan 

författarna. I andra steget identifierades de kategorier som sammanfattar resultatet från 

artiklarna utifrån likheter, som gjordes gemensamt. I steg tre sammanställde författarna 

resultatet gemensamt utifrån de olika huvudkategorierna som framkommit, som sedan låg till 

grund för underkategorier i redovisning av resultatet (Kristensson, 2014). 

 
5.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturstudie behövs, likväl som vid annan medicinsk forskning, tas ställning till 

forskningsetiska frågor om de inkluderade studierna är etisk försvarbara eller inte (Kristensson, 

2014). Vad litteraturstudien undersöker är av betydelse, vem eller vad det gagnar, tex om det 

avser att öka kunskapsläget eller öka samhällsnyttan. Målet bör vara att förbättra hälsa och 

välbefinnande hos individen. Enligt Kjellström (2017) anges det i Helsingforsdeklarationen 

2013 att de viktigaste delarna är att balansera behovet av ny kunskap i förhållande till 

deltagarnas hälsa och intresse. De artiklar som inkluderades i litteraturstudien har ett 

godkännande antingen via etisk kommitté eller forskningskommitté. Resultatet som redovisas 

är så det beskrevs i litteraturen, med utgångspunkt från syftet i litteraturstudien.  

 

6. Resultat 
Litteraturstudiens resultat utgick från åtta vetenskapliga artiklar, varav fyra var randomiserade 

kontrollerade studier, tre var observationsstudier och en artikel var ett förbättringsarbete. Sex 

av studierna var genomförda i USA och två i Iran. Under analysen framträdde två 

huvudkategorier:  Egenvård och Kunskap samt sju underkategorier: Hantering, Underhålla, 

Självförtroende, Sjukdom, Symtom, Kost och Motion. 

 

Tabell 1 Resultatets huvud- och underkategorier samt i vilka studier de återfinns. 

 Egenvård   Kunskap    

Artikel  
 

Förmåga 
/Hantering 
 

Underhålla 
 
 

Självförtroende 
 
 

Sjukdom Läkemedel 
och 
biverkningar 

Symtom Kost och 
motion 

1. Ahrens & Wirges, 
2013 

    x   
 

2. Bahr et al., 2018 x      x 

 
3. Griffey, et al., 2015    x x   

 
4. Howie-Esquivel et 
al., 2014 

x x x x    

5. Negarandeh et al., 
2013 

x   x x  x 

6. Prochnow, Meijers, 
& Scheckel, 2018 

    x   
 

7. Slater, Huang, & 
Dalawari, 2017 

   x x x  

8. White et al., 2013    x x x x 
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6.1 Egenvård 

Förmåga 

Förmågan att utföra egenvård ökade efter att ha fått utbildning/information enligt teach-back 

metoden (Bahri, Saljooghi, Noghabi, & Moshki, 2018).  I en studie som utgick från patienter 

med låg hälsoliteracitet, undersöktes patienternas kunskap om sin diabetessjukdom. Resultatet 

visade att egenvårdsförmågan ökade markant efter information enligt teach-back (Negarandeh, 

Mahmoodi, Noktehdan, Heshmat, & Shakibazadeh, 2013). En annan studie undersökte om 

spansktalande patienter med hjärtsvikt ökade sin egenvårdsförmåga efter utskrivning från 

sjukhuset och på så sätt minskade risken för återinläggning. Resultatet visade att efter 

informationssamtal enligt teach-back metoden hanterade patienten sin hälsa på ett bättre sätt 

och hade större motivation att ta hand om sitt eget mående (Howie-Esquivel, Bibbins-Domingo, 

Clark, Evangelista, & Dracup, 2014).  

 

Underhålla 

I en studie för hjärtsjuka patienter kunde patienterna efter utbildning med teach-back bättre 

underhålla sina kunskaper i egenvård, förbättringen gällde både interventions- och 

kontrollgruppen. Båda grupperna följde ett utbildningsprogram i fem steg, men endast 

interventionsgruppen fick utbildningen via teach-back och instruktioner. Det framkom också 

att oro var en prediktor för att kunna underhålla egenvården, medan depression och social 

support inte var det (Howie-Esquivel et al., 2014). 

 

Självförtroende 

Resultatet visade att det inte fanns någon statistisk signifikans att patienternas självförtroende 

ökade med hjälp av information via teach-back bland hjärtsjuka patienter med spanskt ursprung 

och låg hälsoliteracitet (Howie-Esquivel et al., 2014).  

 

6.2 Kunskap 

Sjukdom 

Resultatet visade att kunskapen om den egna sjukdomen ökade när patienterna fick utbildning 

med metoden teach-back jämfört med kontrollgruppen, som fick information enligt sjukhusets 

vanliga rutin (Howie-Esquivel et al., 2014). En annan studie visade att patienterna som fick 

information med teach-back mindes vilken diagnos de fått i högre grad jämfört med 

preinterventionsgruppen som inte fick teach-back. Båda grupperna erhöll en skriftlig 

information och i uppföljningen kunde patienterna använda sig av den som ett minnesstöd 

(Slater, Huang, & Dalawari, 2017). Beträffande förståelse för uppföljning av sin sjukdom hade 

den grupp som undervisades med teach-backmetoden bättre resultat än preinterventionsgruppen 

(Griffey, et al., 2015; Slater et al., 2017). Beträffande återinläggningar visade resultatet från en 

studie att korrekt svar under teach-back inte var signifikant relaterat till minskad risk för 

återinläggning (White, Garbez, Carroll, Brinker, & Howie-Esquivel, 2013).  

 

Läkemedel och biverkningar 

Studierna visade att patienten bättre kunde förstå och minnas orsaken till varför nya läkemedlen 

satts in och dess biverkningar med metoden teach-back, samt att följsamhet till ordinationer 

förbättrades (Ahrens & Wirges, 2013; Griffey, et al., 2015; Negarandeh et al., 2013; Prochnow, 

Meijers, & Scheckel, 2018; Slater et al., 2017; White et al., 2013). Ett resultat visade en 

förbättring i postinterventionsgruppen som inte var signifikant (Slater et al., 2017). 

 

Symtom 

Resultatet visade en förbättring i båda grupperna angående kunskapen om vilka symtom 

patienten ska vara uppmärksam på, men skillnaden var inte signifikant mellan gruppen som 
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fick teach-back jämfört med kontrollgruppen (Slater et al., 2017). Det visades även att 85.6% 

av patienterna med hjärtsvikt förstod informationen om viktökning och att vid uppföljningen 

mindes 75% av patienterna informationen (White et al., 2013). 

 

Kost och Motion  

Resultatet visade att 98% av patienter med hjärtsjukdom mindes information med teach-back 

ang kost under sjukhusvistelsen och 99% mindes korrekt under uppföljningen. Medelåldern i 

studiegruppen var 80 år (White et al., 2013). Med  teach-back påvisades en ökning gällande 

förbättrad kunskap och efterlevnad av kostråd och en hälsosam livsstil, stresskontroll och 

avslappning (Bahri et al., 2018; Negarandeh et al., 2013). 

 

6.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att patientens egenvårdsförmåga ökade när information och utbildningen gavs 

med metoden teach-back. Patientens kom ihåg mer av informationen och egenvårdsförmåga 

ökade samtidigt som kunskaperna om sjukdom, läkemedel och biverkningar förbättrades, 

liksom kunskapen om vilka symtom patienten ska vara uppmärksam på samt efterlevnad av 

egenvården. Däremot fanns ingen statistisk skillnad på om patientens självförtroende ökade.  

 

7. Diskussionen 
7.1 Metoddiskussionen 

En litteraturstudie med systematisk litteratursökning gjordes för att undersöka om metoden 

teach-back kunde öka patientens egenvårdsförmåga. En kvantitativ metod valdes för att besvara 

studiens syfte, med möjlighet till ett större underlag för jämförelse (Kristensson, 2014). 

 

Provsökningarna utfördes av båda författarna, initialt i Google Scholar med fritextsökning för 

att hitta rätt sökord/ämnesord, som hade relevans mot syftet. Sökningarna gav många träffar 

men vid läsning av abstracts var det flertalet som inte motsvarade syftet. Även genomgång av 

referenslistor gjordes utan resultat. Därefter utfördes provsökningar i Cinahl med relevanta 

sökord i fritext. Flera olika kombinationer provades med ett stort antal träffar där abstracts lästes 

av båda författarna men där artiklarna inte hade relevans mot syftet. För att ytterligare öka 

känsligheten i sökningen via Cinahl nyttjades handledning och fler sökord i kombination kunde 

läggas till efter genomgång av nyckelord i artiklar inom området. Därefter användes booleska 

sökkombinationer AND och OR och antalet relevanta blev tillfredställande, men endast tre 

artiklar kunde inkluderas. Liknande sökning gjordes i PsychINFO, där antalet träffar var få och 

endast träff på en artikel som var dubblett som då exkluderades. Författarna ansåg det som 

viktigt att söka i fler databaser för att stärka studiens validitet. I PubMed utfördes sökningar 

med söktermer i fritext och där blev antalet träffar tillfredsställande, men endast fem kunde 

inkluderas. Dubbletter exkluderas vilket visade en ökad sensitivitet då flera studier återkom i 

de tre olika databaserna med omvårdnadsfokus. Sökningen begränsades till senaste 10 åren för 

att hitta aktuell forskning, engelsk text som författarna kunde behärska samt att artiklarna var 

peer reviewed. Enligt Maria Henricson (2017) stärks trovärdigheten då artiklarna var 

vetenskapligt bedömda. 

 

Urvalsprocessen och datainsamling har beskrivits i samtliga steg av författarna vilket stärker 

studiens reproducerbarhet och överförbarhet (Henricson, 2017). Målet var att inkludera 10 

vetenskapliga artiklar i litteraturstudien. Initialt valdes 14 artiklar ut för granskning, sex artiklar 

hade sämre kvalitet eller motsvarade inte syftet och exkluderades, åtta artiklar höll god kvalitet 

och inkluderades. Åtta artiklar kan anses vara för litet underlag men stärks av studiernas design. 

Fyra studier var randomiserade kontrollerade och tre studier var observationsstudier av god 

kvalité som ökade validiteten, samt en studie var ett utvecklingsarbete som ansågs hålla god 
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kvalité. Samtliga inkluderade artiklar hade publicerats i en vetenskaplig tidskrift och var peer 

reveiw, vilket stärker trovärdigheten och kunde därmed inkluderas i studien (Forsberg & 

Wengström, 2015). Beslut togs att det var bättre att ha färre artiklar med medel kvalitet i 

litteraturstudien för att få ett resultat som är mer tillförlitligt. Artiklarna delades mellan 

författarna för att stärka reliabiliteten, lästes och kvalitetsgranskades tillsammans och på så sett 

nåddes en hög tillförlitlighet (Henricson, 2017). 

 

För att hitta artiklar som svarade specifikt på studiens syfte var inklusionskriterierna 

omvårdnadsrelaterade artiklar med huvudfokus på informationsmetoden teach-back och dess 

effekt gällande vuxna patienter inom sjukvården. De fyra exklusionskriterier som användes var 

gravida kvinnor inom mödrahälsovården, patienter med demenssjukdom, patienter under 18 år 

och artiklar som efter granskning enligt SBU hade hög risk för bias. Vid inledande sökning 

påträffades flera intressanta artiklar med barn och ungdom inom sjukvård och teach-back, vid 

närmare granskning av abstracts visade det sig dock att det ofta handlade om vårdnadshavare 

eller anhörigas behov och resultat av undervisning och information. Barnen stod sällan i fokus 

och därav exkluderades patienter under 18 år i studien. I studier där patienter med 

demenssjukdom ingick, kunde resultatet vara lika som i studier hos barn och ungdom, att det 

ofta var anhöriga som var en del av resultatet. Gravida kvinnor i mödrahälsovården sågs inte 

relevanta till syftet då den vårdformen inte alltid syftar till sjukvård. För att öka tillförlitligheten 

i litteraturstudien valdes att exkludera artiklar som enligt SBU hade hög risk för bias. På grund 

av det låga antal artiklar som initialt hittades inom området teach-back ansågs det ej möjligt 

med eventuell avgränsning till olika delar i världen.  

 

Alla artiklarna i studien ansågs ha ett väl godkänt etiskt resonemang, vilket sågs som en styrka 

eftersom det är viktigt att visa omsorg och inte orsaka deltagarna skada eller men. (Forsberg & 

Wengström 2016).  

 

7.2 Resultat diskussion 

Resultatet omfattades av studier från två olika länder, USA samt Iran och var representerade 

från olika sjukvårds-sammanhang, till exempel akutmottagning, diabetesmottagning och 

neurologisk vårdavdelning. En studie var från Gonabad i östra Iran, där undersöktes en grupp 

kvinnor och deras egenvård i samband med menopaus. Många deltagare i dessa studier hade 

låg hälsoliteracitet, något som även finns här i Sverige, och som troligtvis har ökat på senare år 

på grund av ett stort antal nya svenskar. SKL, Sveriges kommun och landsting rekommenderar 

teach-back. En motsvarande organisation i USA, Institute for Healthcare Improvement, har 

utvecklat ett informationsprogram som heter ”Always Use Teach-Back” som initialt riktades 

till patientgrupper med låg hälsoliteracitet. 

 

Egenvård  

Litteraturstudiens resultat visade att patienter med låg hälsoliteracitet ökade sin förmåga att 

utföra egenvård efter att sjuksköterskan gett information via metoden teach-back.         

Patienterna hanterade sin hälsa på ett bättre sätt och blev mer motiverade av att ta hand om sitt 

eget mående. En annan studie utförd i Iran, visade att information och utbildning via teach-back 

till bröstcancerpatienter inte bara ökade kvinnornas egenvårdsförmåga, utan resulterade i ett 

högre välbefinnande. Den studien beskrev också att styrkan i teach-back var att patienten 

återberättade informationen och på så sätt kunde sjuksköterskan bedöma korrektheten och 

försäkra sig om att patienten förstått sin egenvård på rätt sätt (Ahmadidarrehsima, Rahnama, 

Afshari, & Bidmeshki, 2016). Förmågan att underhålla sin egenvård och på så sätt använda sig 

av sina nya kunskaper hade ökat vid uppföljningen av de som fick information via teach-back. 

Enl. Socialstyrelsen (2017) är det hälso- och sjukvårdspersonalen som utifrån varje enskilt fall 
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bedömer om en patient kan utföra egenvård utifrån de omständigheter som gäller för att 

patienten kan leva sitt liv och känna sig trygg.  

 

Resultatet för patienterna som fått information via teach-back visade ingen ökning av patientens 

självförtroende. Populationen bestod av patienter med låg hälsoliteracitet och metoden kunde 

uppfattas som nedlåtande hos patienterna. I en intervju-studie framkom det att patienten kunde 

känna sig dum när hen inte kunde återberätta informationen som givits, därför är det viktigt att 

den som använder sig av denna informationsmetod är väl utbildad i metoden teach-back 

(Samuels-Kalow, Hardy, Rhodes, & Mollen, 2016). 

 

Vikten av att hitta en skam-fri miljö återkom ofta i litteraturstudien, då menades inte den fysiska 

miljön utan den situation som patienten var i då hen skulle få utbildning/information. För att 

kunna minska patientens känsla av skam till följd av den eventuellt begränsade förståelsen för 

den medicinska informationen kunde sjukvårdpersonalen kombinera teach-back med sedvanlig 

information. Författarna beskrev att sjukvårdspersonalen på så sätt  kunde normalisera 

svårigheten för förståelsen av informationen (Kemp, Floyd, McCord-Duncan, & Lang, 2008). 

 

I personcentrerad vård utgår sjuksköterskan ifrån patientens egen nivå och ska genom denna 

kunskap förstå betydelsen av patientens hälsoliteracitet och anpassa informationen därefter 

(Ballard & Hill, 2016). Det är sjuksköterskans ansvar att patienten ska förstå informationen och 

därmed minska risken för att patienten ska känna skam (Kemp et al., 2008). 

 

Kunskap  

Kunskapen om den egna sjukdomen ökade när patienterna fick information med metoden teach-

back, då patienten mindes bättre vilken diagnos hen fått. Detta bekräftades av SKL (2015), där 

det beskrevs att när patienten görs mer delaktig i vården leder det till större effektivitet.  

 

Patienterna kunde förstå och minnas information om nya läkemedel och dess biverkningar 

bättre samt följsamheten till ordinationerna förbättrades med teach-back metoden. Edvardsson 

(2013) menar att genom att medvetet inkludera patienten i alla vårdbeslut har risken minskat 

för felaktig medicinering.  

 

Resultatet visade förbättrade kunskaper hos patienter om vilka symtom patienten skulle vara 

uppmärksam på samt att hen hade bättre förståelse för uppföljning. Bland annat sågs i en studie 

utförd i Iran där patienter på en diabetesmottagning ingick, att de genom egenvård bättre 

behandlade sina symtom vid hyper/hypoglykemi efter att ha fått undervisning enligt teach-back 

metoden (Negarandeh et al., 2013).  Det är i linje med forskningen som visar att en effektiv 

patientutbildning påverkar patientsäkerheten på ett betydande sätt (Tamura-Lis, 2013). 

 

Med metoden teach-back ökade patienternas kunskap om kost och motion vilket också ökade 

efterlevnaden av hälsosam livsstil. Svensk Sjuksköterskeförening (2016) menar att 

personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan respekterar och bekräftar personens upplevelse 

av ohälsa och sjukdom samt att med den utgångspunkten främja den enskilda patientens hälsa. 

En annan informationsmetod är motiverande samtal, MI, som också är en metod för att öka 

patientens egenvårdsförmåga. Som exempel rekommenderas motiverande samtal av litteraturen 

till patientgrupper med mer komplexa fysiska och psykosociala behov (Hyrkas & Wiggins, 

2014). 
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7.3 Genus- och samhällsperspektiv 

I litteraturstudien beskrivs resultatet utifrån en population med låg hälsoliteracitet som innebär 

att patienterna förväntades ha lägre förmåga att förstå och använda hälsoinformation i samband 

med kontakt med sjukvården. Vården bedrevs i olika miljöer och i litteraturstudien speglas 

resultatet som helhet och inte respektive köns resultat. I två studier deltog enbart kvinnor på 

grund av diagnosrelaterade orsaker.  

 

8. Slutsatser/ Klinisk nytta 
Sjuksköterskor har olika erfarenheter och en egen förförståelse för hur information ska ges och 

vad som är viktigt att förmedla. Författarna till denna uppsats har relativt lång erfarenhet inom 

sjuksköterskeyrket, i vårat arbete på en onkologisk vårdavdelning och en akutmottagning möter 

vi ofta situationer där undervisning/information till patienten ingår i det dagliga arbetet. Vår 

erfarenhet är att när patienten ska få viktigt information i samband med tex utskrivning eller 

behandling, är sjuksköterskans kunskap om vad patienten förstått av all information bristfällig. 

Ibland återkommer patienten med frågor och vid återbesök upptäcks ibland att patienten 

missuppfattat ordinationer, det kan leda till vårdskada för patienten och skapa onödig 

sjukhusvistelse och lidande. Trots att teach-back är en metod som Sveriges Kommuner och 

Landsting rekommenderar, finns idag inte någon bred evidens utifrån ett svenskt vårdkontext. 

Vi föreslår därför att ytterligare studier bör göras under skandinaviska förhållanden. 
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Steg 1 

Lästa titlar 

Steg 2  
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abstrakts 

Steg 3 

Lästa artiklar 

Kvalitets-

granskade 

Använda i 

studien 

PubMed 

181107 

Teach-back 173     

 

 

 

PubMed 

181107 

Teach-back education 141 141 48 22 6 
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Databas Ämnesord Resultat 

Antal träffar 

Steg 1  

Lästa titlar 

Steg 2 

Lästa 

abstrakts 

Steg 3 

Lästa artiklar 

Kvalitets-

granskade 

Använda i 

studien 

Cinahl 

181116 

S1:”Teach back” 

 

 

127      

Cinahl 

181116 

S2: teach back 

 

 

235      

Cinahl 

181116 

S3: teach back OR tell 

back 

 

365      

Cinahl 

181116 

S4: (MH “Nurse-Patient 

Relations”) OR (MH 

“Professional-Patient 

Relations”) 

39,798      

Cinahl 

181116 

S5: S3 AND S4 

 

 

29      

Cinahl 

181116 

S6: (MH: 

“Communication+”) 

 

228,366      

Cinahl 

181116 

S7: S4 or S6 

 

 

257,977      

Cinahl 

181116 

S8: S3 AND S7 

 

 

90      

Cinahl 

181116 

S9: (S3 AND S7) AND 

education 

 

47 47 47 6 3 2 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Ahrens, S. L., & Wirges, A. 

M. (2013).  

 

Using evidence to improve 

satisfaction with medication 

side effects education on a 

neuro-medical surgical unit.  

 

American Association of 

Neuroscience Nurses, 45(5), 

281-287. 

 

USA 

 

 

To develop an 

educational 

approach for 

medication side 

effects for the post 

acute neuro-surgical 

patient. 

 

Metod: Förbättringsarbete 

 

Inklusion: Patienter 18 år eller äldre vid inläggning på sjukhuset, 

minst ett vårddygn, en icke psykiatrisk diagnos vid utskrivning, 

levande vid utskrivning. 

 

Exklusion: Patienter som är dömda till fängelse , patienter med en 

utländsk hemadress, patienter utskriven till hospice-vård. 

 

Urvalsförfarande: Patienter som skrivits ut från enheten inom en 

månad blev slumpvis valda och kontaktad av en datainsamlare per 

telefon och ställde frågor enl.CMS HCAHPS-formulär ang 

patientnöjdhet. 

 

Urval: Patienter som skrivits ut från enheten senaste månaden och 

motsvarar inklusionskriterierna. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp:  

• 163 utskrivna patienter från enheten.  

• 60 deltagare var med i  undersökningen för 

preinterventionen  

• 61 deltagare var med i undersökningen för  

postinterventionen 

 

Datainsamling: En patientinformation utformades till deltagarna där 

patienten uppmanades att fråga ”What is this medication? Why am I 

taking this medication, What are the possible side effects of this 

medication?” Detta introducerade i patientfoldern I januari 2012. 

Alla sjuksköterskor utbildades och därefter implementerades 

projektet. 

 

 

Analysmetod: Patienternas nöjdhet undersöktes via Hospital 

Consumer Assessment of Healthcare Providers and System Survey 

(HCAHPS) 

 

Bedömd kvalité: Medel 

 

Styrkor: Slumpvist utvalda patienter. 

Utvärdering före och efter införande av 

teach-back metoden. Väl beskriven 

process. Utvärdering via 

patientnöjdhetenkät.  

 

Svaghet: Bortfall ej beskrivet. Flera 

delar undersöktes, Teach-back 

tillsammans med skriftlig information.  

 

 

 

Före införandet: 29.7% upplevde att de fick 

information om biverkningar som de förstod 

 

Efter införandet av teach-back: 77.3% 

upplevde att de fick information om 

biverkningar så att de förstod. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Bahri, N., Saljooghi, S.,  

Noghabi, A. & Moshki, M. 

(2018). 

 

Effectiveness of the teach-

back method in improving 

self-care activities in 

postmenopausal women 

 

Menopaus review, 17(1), 

 5-10. 

 

 

Iran 

 

 

To investigate the effect of 

self-care training programs 

based on the teach-back 

method on the self-care 

status in postmenopausal 

woman 

 

Inklusionskriterier 

Postmenopausala kvinnor med sin sista menstruation 1-5 

år sedan.  

Ej hysterectomerad eller ovariectomerad. 

Exklusionskriterier 

Misslyckande med att svara på frågor i formulär 

Annan sjukdom eller sjukhusvistelse under studien. 

 

Urvalsförfarande 

Slumpmässigt utvalda postmenopausala kvinnor i fyra 

samhällscenter i Gonabads stadsbefolkning som uppfyllde 

inklusionskriterier 

Urval 

Randomiserad blockdesign 

 

Slutlig studiegrupp 

34 st i kontrollgruppen  

32 st i interventionsgruppen 

Medelålder 54 år. 

Juli-september 2016 

 

Datainsamling 

Demografisk och reproduktivt frågeformulär. 

Självbedömningsformulär 

 

Interventionsgruppen med teach-back fick fyra  

45-min sessioner om egenvård: 

-Kost och fysisk aktivitet 

-Avslappning stresskontroll 

-Hälsosam livsstil 

-Screening för klimakterieassocierade sjukdomar och 

komplikationer  

 

Statistisk analys  

 

 

 

Bedömd kvalité: Medel 

 

Styrkor 

-Pilotstudie innan 

-Användning av jämförelse av medelformen, 

först 30 i varje grupp ökades till 40 för att 

möjliggöra ett resultat 

-Tydlig metod 

- Giltighet av frågeformulär bekräftades med 

hjälp av innehållsvaliditets metoden och 

kommentarer från 10 experter. 

-Cronbachs alpha 0,89 bekräftade 

tillförlitligheten i testet 

Ingen signifikant skillnad i demografiska 

olikheter i de olika grupperna. 

 

Svagheter 

Gonabads egna sociala och kulturella 

egenskaper. 

Brist på liknande studier att jämföra med. 

 

Tillförlitlighet: Medel 

 

 

 

Egenvårdsförmågan, kost, fysisk aktivitet, 

stresskontroll, avslappning, hälsosam livsstil 

och screening för klimaterie-associerade 

sjukdomar ökade signifikant 1 mån efter 

utbildning hos interventionsgruppen med 

hjälp av undervisningsmetoden Teach-back. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Griffey, R. T., Shin, N., 

Jones, S., Aginam, N., Gross, 

M., Kinsella, Y., . . . 

Kaphingst, K. A. (2015). 

 

The impact of teach-back on 

comprehension of discharge 

instructions and satisfaction 

among emergency patients 

with limited health literacy: 

A randomized, controlled 

study.  

 

Journal of Communication in 

Healthcare, 8(1), 10-21. 

 

USA 

 

To evaluate the 

efficacy of teach-

back in improving 

comprehension at 

the time for 

discharge among 

LHL patients in the 

ED setting. 

 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusion: Alla patienter 18 år eller äldre som skrivits ut från akutmottagningen. En 

test för nivå av health literacy utfördes och patienter med 6 poäng eller mindre 

inkluderades. 

 

Exklusion: Afasi, icke engelsktalande, mentalt handikapp, psykiatrisk sökorsak, 

synfel, kommunikationsbarriärer, sexuella övergrepp och påverkad av läkemedel. 

 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval 

 

Urval: Patienterna randomiserades utifrån udda eller jämn siffra i den medicinska 

journalen till teach-back eller standardutskrivning.  

 

Bortfall: 197 patienter exkluderades enl. kriterierna. 

179 patienter nekade deltagande.  Efter randomisering blev bortfallet 68 patienter i 

kontrollgruppen och 83 i interventionsgruppen 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp:  

• 408 patienter randomiserades och 212 (51,9%) inkluderades i teach-

backgruppen  

• 196 patienter till ordinarie vård i kontrollgruppen.  

• 127 patienter i resp. grupp slutförde protokollet. 

• Ingen skillnad mellan grupperna betr. ålder, kön eller utbildningsnivå. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Interventionsgruppen med teach-back metoden: patienterna informerades av 

sjuksköterska med RA närvarande. Därefter bad RA att patienten skulle återberätta 

utifrån egna ord såsom de förstått informationen, samtidigt som ssk klargjorde då 

patienten missförstått informationen. Intervjuerna och uppföljningen spelades in i 

teach-backgruppen. 

Efter utskrivningen deltog patienten i intervjuer utifrån 4 frågor som handlade om 

patientnöjdhet utifrån besöket på akutmottagningen: bedömning av förståelsen och 

uppfattningen av diagnos, vården på akutmottagningen, eftervård och 

instruktionerna för när de ska söka vård igen för att utvärdera förståelsen 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

Bedömd kvalité: Medel 

 

Styrkor: Relativt stort urval 

med litet bortfall. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

Svagheter: Single center studie 

med bekvämlighetsurval. 

Utförd på en akutmottagning 

där urvalet sker utifrån 

akutbesök och där inflödet 

varierar. 

 

 

Förståelsen för medicinering, egenvård 

och uppföljningsinstruktioner efter 

besöket på akutmottagningen var högre 

i gruppen som fick teach-back jämfört 

med kontrollgruppen. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Howie-Esquivel, J., Bibbins-

Domingo, K., Clark, R., 

Evangelista, L., & Dracup, 

K. (2014). 

 

A culturally appropriate 

educational intervention can 

improve self-care in Hispanic 

patients with heart failure: A 

pilot randomized controlled 

trial 

 

Cardiology Research, 5(3-4), 

91-100. 

 

USA 

 

We hypothesized that a 

culturally and health 

literacy-appropriate self-

care educational 

intervention would 

improve self-care 

behaviors and HF 

knowledge compaired with 

usual care (UC) group. 

 

Metod: 

Randomiserad kontrollerad pilotstudie 

 

Inklusion: >18 år, prata eller skriva på spanska eller 

engelska 

 

Exklusion: Kognitiv försämring, begränsad 

överlevnadsstid < 6 månader, boende på vårdhem. 

 

Urvalsförfarande: Patient med spanskt ursprung 

diagnostiserad med  hjärtsjukdom samt varit inneliggande 

på sjukhus under senaste 12 månaderna. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 40 patienter inkluderades. 

 

Bortfall:1 avled, 1 drog sig ur. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp:  

- 42 patienter 

- Medelålder 57 år 

- 57 % män 
- 57 % ogifta 

- 67 % endast spansktalande 

 

Datainsamlingsmetod: Klinisk data hämtades från 

medicinska journaler, samt intervju utifrån ett 

frågeformulär. Interventionsgruppen följde ett 

utbildningsprogram med teach-back i fem steg. 

Kontrollgruppen fick samma material men utan teach-

back och ingen instruktion. 

 

Analysmetod: Deskriptiv analys 

 

Bedömd kvalité: Medel 

 

Styrkor: 

Låg risk för urvalsbias 

Litet bortfall. Etiskt resonemang i processen 

för kontrollgruppen. 

 

Svagheter: Bekvämlighetsurval med risk för 

skevt urval som kan påverka den externa 

validiteten i resultatet. Risk för Hawthorne-

effekt. Interventionsgruppen hade 

överrepresentation av män med låg inkomst 

och låg hälsoliteracitet. 

 

 

 

Hantera Egenvård (self-care management) 

var resultatet signifikant högre än i 

kontrollgruppen. 

 

Självförtroende i Egenvård (Self-care 

maintaince) förbättrades i båda grupperna 

men ingen statistisk skillnad kunde påvisas. 

I studien sågs också att oro var en prediktor, 

medan depression och social support ej var 

det. 

 

Självförtroende i Egenvård (Self-care 

confidence) visade ingen förbättring. 

 

Kunskapen ökade i interventionsgruppen 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Negarandeh, R., 

Mahmoodi, H., Noktehdan, 

H., Heshmat, R., 

Shakibazadeh, E. (2013). 

 

Teach back and pictorial 

image educational 

strategies on knowledge 

about diabetes and 

medication/dietary 

adherence among low 

health literate patients with 

type 2 diabetes 

 

Primary care Diabetes, 

7(2), 111-118.  

 

Iran 

 

To explore the impact of 

pictorial image and teach 

back educational strategies 

on knowledge, adherence to 

medication and diet among 

patients with typ 2 diabetes 

and low health literacy in 

Saqqez in Iran 

 

 

Kvantitativ metod 

 

Inklusionskriterier 

Patienter med diabetes > 6 mån registrerade på en diabetesklinik i Saqqez 

Kurdistan. Låg hälsoliteracitet, 18 år eller äldre. 

Ej mentala, visuella eller inlärnings svårigheter (enl diagnos av läkare.) Ej 

tidigare varit med i forskningsprojekt för diabetesutbildning. 

 

Exklusionskriterier 

TOFHLA test för att verifiera grad av hälsoliteracitet. Över 59p innebar 

exklusion. 

 

Urvalsförfarande 

400 diabetes patienter, typ 2 blev uppringda och erbjudna att delta. Maj – 

Augusti 2011 

 

Urval  

De som passade in under inklusionskriteriet blev tillfrågade att delta, 135 

patienter Datorgenerad randomisering till 3 grupper, 45 deltagare i varje grupp. 

Kontroll-  teach-back och bild grupp 

 

Bortfall 

262 st uppfyllde ej inklusions kriteriet.  

11 st hoppade av. 

 

Slutlig studiegrupp 

Totalt 127 fullföljde studien 

 

Datainsamling 

Självrapporteringsformulär innan interventionen och 6 v efter. 

 

Statistisk analys: ANOVA Paired t-test 

 

 

 

Bedömd kvalité: Medel 

 

Styrkor 

- Pilotstudie innan. 

- Randomiserad kontrollerad 

- Effektivt fördelningsförfarande 

- Studien bör nämnas för en bred 

publik, låg hälsoliteracitet möts i 

alla befolkningar, även i 

utvecklade västländer. 

Intention to treat 

 

Svagheter 

Självrapporteringsformulär 

begränsar förmåga att objektivt 

identifiera förändring. 

 

 

 

Bevisar att Teach back och 

bildstrategier förbättrar kunskapen 

om diabetes och efterlevnad av 

läkemedelsordinationer och 

kostråd hos patienter med låg 

hälsoliteracitet. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Prochnow, J. A., Meijers, S. 

J., & Scheckel, M. M. 

(2018).  

 

Improving patient and 

caregiver new medication 

education using an 

innovative teach-back 

toolkit.  

 

Journal of Nursing Care 

Quality, 00(00), 1-6. 

 

USA 

 

 

To improve patient 

outcomes using a 

tailored, evidence-

based intervention to 

develop, encourage, 

and support RNs 

abilities to educate and 

monitor patient and 

caregiver knowledge 

new medications early 

in and throughout the 

patient hospitalization. 

 

Metod: Prospektiv design  

 

Inklusion: Engelsktalande patienter och vårdare, 18 år och äldre som blev 

utskrivna med mins 1 nytt läkemedel. 

 

Urvalsförfarande: Patienter och vårdare inom familjen från 3 

medicinavdelningar. 

 

Urval: 119 patienter och vårdare gav sitt medgivande initialt, 74 patienter  och 

33 vårdare inom familjen deltog i uppföljningen via telefonsamtal (89.9%). 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp:  

• 74 patienter och 33 vårdare inom familjen 

• Medelålder: 57.1 år 

• 42 patienter (57%) skrevs ut med mer än ett nytt läkemedel. 

 

Datainsamlingsmetod: Ett program för har använts för projektet, The Ottawa 

Model of Research med 7 steg, varav 1-4 används i metoden, 5-7 i resultatet:  

Steg 1-2 Bedömning av miljön och evidens inför projektstart. 

 

Steg 3 Bedömning av potentiella utövare:  

Leg. sjuksköterskor på de identifierade enheterna deltog i schemalagda möten 

där patientutbildningen diskuterades. Ett frågeformulär om vikten av att 

använda teach-back samt frekvensen och sin egen övertygelse av metoden. 

 

Steg 4 Införande av interventionen, strategier och praktiskt utförande: 

Utbildning av sjuksköterskor som kompletterades med skriftlig folder med 10 

element för att använda teach-back effektivt. Därefter startades studien för de 

som inkluderats.  

 

Deltagarna kontaktades 2-12 dagar efter utskrivningen där de utfrågades om de 

mindes orsaken till deras nyinsatta läkemedel och minst 1 biverkan. Om 

patienten eller vårdgivaren inte mindes orsak eller biverkan gavs informationen 

igen med teach-back. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

Bedömd kvalité: Medel 

 

Styrkor: Relativt stort urval. En 

forskningsmodell i 6 steg har 

använts med noggrann 

dokumentation. 

 

Svagheter: Ingen kontrollgrupp. 

Ingen bortfallsanalys. Antal 

vårdare i urvalet anges ej. Inga 

angivna exklusionskriterier. 

 

 

Av 123 nyinsatta läkemedel kunde 

patienterna minnas orsaken till 

insättandet  110 (97%) av läkemedlet 

och biverkningar mindes 81 (66%).  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Slater, B. A., Huang, Y., & 

Dalawari, P. 

( 2017). 

 

The impact of teach-back 

method on retention of key 

domains of emergency 

department discharge 

instructions. 

 

The Journal of Emergency 

Medicine, 53(5), 59-65.  

 

USA 

 

To determine whether 

teach-back used in the ED 

to supplement the standard 

written or verbal discharge 

instructions can increase 

patient retention of 

distructions at a follow-up 

phone call. 

 

Metod: Preintervention och postintervention 

 

Inklusion: Patienter till båda grupperna som blev utskrivna 

identifierades 6-30 timmar efter utskrivning genom 

journalgenomgång. 

 

Exklusion: <18 år, icke engelsktalande, blind eller döv, förändrat 

mentalt status, intoxikerad, psykiatriska symtom och fall med 

sexuella övergrepp. 

 

Urvalsförfarande: Oktober månad 2012. Var tredje patient ringdes 

upp för att uppnå målet 15/dag, målet var 100 patienter/grupp.  

 

Urval: 523 patienter blev uppringa, totalt 209 deltog. 

104 patienter i preinterventionsgruppen, 105 patienter i 

postinterventionsgruppen.. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: I tabellform, 

• Preintervention: kvinnor 77 (74%) 

• Medelålder var 41 år i preintervention och 38 år i post-

intervention. 

• African american 68% 

• Vit 18% 

• Annat ursprung 5% 

 

Datainsamlingsmetod: 

Preintervention undersökte vad patienterna mindes av den muntliga 

och skriftliga informationen vid utskrivningssamtalet ang. diagnos, 

uppföljning, läkemedel, och symtom som patienten vara 

uppmärksam på. 

 

Postinterventionen undersökte vad patienterna mindes av den 

muntliga och skriftliga informationen med teach-backmetoden vid 

utskrivningssamtalet, ang. diagnos, uppföljning, läkemedel, och 

symtom som patienten ska vara uppmärksam på. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

 

 

 

Bedömd kvalité: Hög 

 

Styrkor: Relativt stort urval. Ingen 

signifikant skillnad betr. ålder, kön, 

utbildning eller ras mellan grupperna. 

Preintervention + postintervetion. 

 

Svagheter: Bortfallsanalys saknas.  

 

 

 

Patientens minne för: 

Diagnos: 

Preinterventionen: 48% mindes 

informationen  

Postinterventionen: 78.1%. mindes 

informationen. 

 

Läkemedel: Visade ingen signifikant 

skillnad 52.9% jämfört med 68.4%. 

 

Vilka symtom som patienten ska vara 

uppmärksam på: Visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna, 22.1% jämfört 

med gruppen för teach-back 49.5. 

 

Uppföljning: Visade ingen signifikant 

skillnad, 61.5% i preintervention jämfört 

med 75.2 i postinterventionen. 

 

 

Efter korrigering för ålder och utbildning 

var medelvärdet för att minnas 

informationen korrekt för 

preinterventionsgruppen 70% jämfört 

med 82.1% i postinterventions- 

Gruppen som fick teach-back.  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

White, M., Garbez, R., 

Carroll, 

M., Brinker, E., & Howie- 

Esquivel, J. (2013).  

 

Is "teach- 

back" associated with  

knowledge retention and  

hospital readmissions in  

hospitalized heart failure  

patients? 

 

Journal of Cardiovascular  

Nursing, 28(2), 137-146. 

 

USA 

 

 

To determine if 

hospitalized HF patients 

educated with teach-back 

method retain self-care 

educational information 

and wheter it is associated 

with fewer hospital 

readmissions. 

 

Metod: Prospektiv kohortstudie 

 

Inklusion: Patienter med hjärtsjukdom som primär- eller 

sekundärdiagnos > 65 år. 

 

Exklusion: Kognitiv funktionsnedsättning bedömdes enligt tid, 

rum eller person, där person med enbart orientering x1 

exkluderades. Tidigare demenssjukdom enl. medicinsk 

journal. 

 

Urvalsförfarande: Patienter under perioden juli 2009 - augusti 

2010 som varit inneliggande på kardiologkliniken på 

University of California, San Fransisco. 

 

Urval: Totalt 397 patienter identifierades. 

 

Bortfall: 16 patienter avled, 105 patienter deltog ej i 

utbildningen då de avböjde eller pga av kort sjukhus vistelse 

<24 timmar. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp:  

• 276 patienter deltog 

• Medelålder 80.2 år 

• 55.4% var kvinnor 

• Orienterade till tid, person och plats 85.1% 

 

Datainsamlingsmetod: Patienterna utbildades av 2 

sjuksköterskor under tiden då patienten var inlagd på 

sjukhuset. Utbildningen varade i medeltid 34 minuter, med en 

spridning på 15-120 minuter. Efter utbildningen fick patienten 

svara på 4 teach-back frågor. Efter 7 dagar skedde en 

uppföljning genom telefonsamtal. Patienter som svarade fel 

fick ytterligare utbildning. Patienter som deltog fick också 

skriftlig information. 

 

Analysmetod: Deskriptiv analys 

 

Bedömd kvalité: Medel 

 

Styrkor: Stor studiegrupp, extern 

validitet. Författarna tar upp studiens 

begränsningar. 

 

Svaghet: Ingen kontrollgrupp. Urvalet 

har en hög medelålder där 19% avled 

under den 15-månaders långa 

uppföljningsperioden. 88 patienter var 

inte tillgängliga under uppföljningen. 

 

 

 

75% av patienterna svarade korrekt på teach-

back frågorna, 84.4% svarade rätt under tiden 

de var inlagda på sjukhuset och 77.1% 

svarade rätt under tiden för uppföljning. 

 

Läkemedel: 94% rätt svar under 

sjukhusvistelsen, jämfört med 90,7% rätt svar 

under uppföljningen. 

 

Viktökning: 85,6% rätt svar under 

sjukhusvistelsen jämfört med 75% rätt svar 

under uppföljningen. 

 

Kostråd: 98,2% rätt svar under 

sjukhusvistelsen jämfört med 99,5% rätt svar 

under uppföljningen. 

 

Uppföljning: 79,4% svarade rätt under 

sjukhusvistelsen jämfört med 85,8% rätt svar 

under uppföljningen. 

 

 


